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مـقـــــدمـــة

    احلمد هلل الذي رفع هذه اللغة وأعىل شأنـها حيث أنزل بـها خري كتبه ، وأفضلها، والصالة والسالم عىل 
أفضل األنبياء وخاتم املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

أما بعد ...

التالميذ والتلميذات هذه الطبعة املطّورة من كتاب  أبنائنا  م لزمالئنا املعلمني و املعلامت و  فيرسنا أن نقدِّ
قواعد اللغة العربية للصف السادس االبتدائي.

حيث تّم تطويره لالرتقاء  باملقررات الدراسية إىل املستوى الذي تتحقق من خالله األهداف الرتبوية والتعليمية 
وفق سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

لذا قام فريق التطوير بإعادة النظر يف كتب قواعد اللغة العربية للمـرحلة االبتدائية و االستفادة من :

ـ نتائج التقارير امليدانية حول وضع مقررات قواعد اللغة العربية.

ـ مقررات قواعد اللغة العربية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم.

ـ كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية يف بعض دول اخلليج العريب والدول العربية األخرى.

             نـهـج التطـويـر :

ا  ُيعني التالميذ والتلميذات عىل فهم اللغة وسالمة استعامهلا وحتقيقًا  نحونا يف إعداد هذا الكتاب منحى علميًّ
هلذا اهلدف راعينا األسس اآلتيه :

-1 املوازنة بني موضوعات الكتاب واخلطة الدراسية املحددة للامدة. 

-2 تبسيط املسائل النحوية واالقتصار من املوضوعات عىل ما يدركه التالميذ والتلميذات وحيتاجون إليه 
يف هذه املرحلة.

-3 حتديد بعض األهداف السلوكية املتوقع حتقيقها من كلِّ درس وتركنا للمعلم واملعلمة استكامهلا.

-4 التنويع يف عرض الدروس بام يتالءم مع املفاهيم الواردة فيها، فمثاًل :

  أ- املفاهيم التي ترتبط بخربات سابقة لدى التالميذ والتلميذات عرضت من خالل صور متنوعة تعني عىل 
ربط خرباهتم وحتفزهم عىل التعلم الذايت والتفاعل مع اخلربة املقّدمة بصورة متكاملة.

ب- املفاهيم النحوية اجلديدة ُاعتمد يف عرضها عىل استنباط القواعد النحوية من نصوص أدبية هادفة أو من 
أمثلة ذات معنى اقتضتها طبيعة القاعدة.



ج- املفاهيم التي درست يف موضوعات متفرقة عرضت من خالل أنشطة يشارك التالميذ والتلميذات يف 
حلها للتوصل إىل القاعدة.

ومن هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ والتلميذات يف الدرس، بحيث يقوم كل منهم بألوان من النشاط 
من ُمالِحظ إىل ُمقاِرن إىل ُمستنتِج إىل مكتِشف للقاعدة بإرشاف من املعلم واملعلمة.

ا يفيد التالميذ  ا وفكريًّ -5 اختيار نصوص أدبية،  تنطـوي عىل مضامني إجيابية حتمل قياًم إسالميًة وزاًدا لغويًّ
والتلميذات ويربطهم ببيئتهم، مع األخذ بعني االعتبار مناسبتها لسنهم ومرحلتهم.

اب يرتبط ارتباطًا وثيقًا باملفاهيم واملبادئ، مما يّركز  القاعدات النحويَّة بشكل جذَّ 6- ُعمد إىل إخراج بعض 
د انطباعها يف ذهن التالميذ والتلميذات. ويؤكِّ

-7 تزويد بعض الدروس بفوائـد تعني املعّلمني واملعّلامت وتالميذهم وتلميذاهتم، وال ُيتربون فيها. 

-8إتباع كل درس بتدريبات منوعة مشوقة تقيس أهداًفا خمتلفة، وُتعني عىل ممارسة اللغة بصورة  صحيحة، مع 
التدرج فيها من السهل إىل ما حيتاج  إىل  التفكري والتأمل املالئم ملستوى التالميذ والتلميذات، كام أجيب عن 
بعضها حتى تكون مثااًل  حيـتذى، واختريت نشاطات لغّوية  وألعاب تعليمية تربوية حتول الصف إىل َمْرَتع 

تطيب فيه نفوسهم وتتفتح عقوهلم وتنمو قدراهتم يف جو من التعلم املمزوج بالتعاون واملرح.

بتدريبات  وإتباعها  أنساها(،  ولن  تعلمتها  )قواعد  عنوان  حتت  ببعضها  املرتبطة  النحوية  القواعد  -9مجع   
زة. ُمعزِّ

-10  ختصيص مساحات إلجابة التالميذ والتلميذات عن التدريبات وبذلك ُيغني الكتاب عن استخدامهم 
لدفاتر خاصة بالواجبات .

هـذا هو منهج الكتاب )تعليم القواعد بأعىل درجة من اإلتقان والتشويق(.

              
  فـريـق التطـويـر
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الفهــرس وتوزيع املقــرر

الصفحةاألسابيـع املــــوضــــوع م

تعزيز ما سبق دراسته يف الصف اخلامس.
النكرة واملعرفة.

من أنـواع املعارف :
-1 العلم.

ف بأل. -2 املعـرَّ
ف باإلضافة وإعراب املضاف إليه. -3 املعـرَّ

-4 أسمـاء اإلشارة.
-5 األسمـاء املوصولة.

-6 الضمـري  :
أواًل - مفهوم الضمـري.

ثانًيا - أنواع الضمري )منفصل ومتصل(.
- مفهوم الضمـري املنفصل واملتصل.

ثالًثا - استعامل الضامئر وإعراهبا.
أ- الضائر املنفصلة.

1 - ضامئر املتكلم.
2 - ضامئر املخاطب.

3 - ضامئر الغائب.
- إعراب الضامئر املنفصلة.

- تدريبـات عىل استعامل الضامئر املنفصلة.
ب- الضائر املتصلة ) استعاهلاوإعراهبا (.

- تدريبات عامة عىل النكرة واملعرفة.
- أخترب معلومـايت.

األول
الثاين

الثالث
الرابع

اخلامس
السادس
السابع

الثامن

التاسع والعارش واحلادي عرش

الثاين عرش والثالث عرش
الرابع عرش

اخلامس عرش

1
2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

7
27

32
41
47
61
71
81
81
85

90
90
90
98

106
114
118
123
145
154
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فِّ اخلامس تعزيز ما سبق دراسته يف الصَّ

لالسِم املؤنِث عالماٌت تدلُّ عىل تأنيثِِه هي : 
-2 األلُف املقصورُة. اُء املتحركُة.  -1 التَّ

-4 وهناَك أسامٌء مؤنثٌة ختُلو ِمن عالماِت التأنيِث. 3 -  األلُف املمدودُة. 

ُ عالمَة تأنيثِِه إِْن وِجَدْت : َأمأُل الفراَغ باالسِم املؤنِث املناسِب ممَّا يأيت ، ُثمَّ ُأَبيِّ

ى -  اخَلْضاء  -  ُسميَّة( مس -  فتاة -  ُكرْبَ )الشَّ

- االسُم ينقسُم من حيُث العدِد إىل : مفـرٍد - مثـنى - مجـع.
- اجلمُع ثالثُة أنواٍع : مجُع مذكر ساِلٌ  - مجُع مؤنٍث ساِلٌ - مجُع تكسرٍي.

عالمـة التأنيث
-1 َتْرَعى املواِش يف السهوِل  ..................... . 

-2 زينُب-ريض اهلل عنها- هي .....................بناِت الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

-3 َغَرَبْت ......................

-4 ُكلُّ  ..................... بأبِيـها ُمعجبٌة.

ُل َشهيدٍة يف اإلسالِم. -5  ..................... َأوَّ

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

َتـْدِريـٌب
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عالماُت إعراِب االسِم

ُ نـوَع ُكلِّ اسـٍم حتَته َخـطٌّ فيا يأيت، ثم ُأعـرُبُه : ُأَبيِّ

 ...................................................    -1 األصدقاء خرُي َعْوٍن عنَد الشدائِد.                      

 ................................................... -2 النَّْصُ للمؤمنني بإذِن اهللِ.                              

 ................................................... ا والطائُف مصيفان هواُؤُها عليٌل.                 -3 َأهْبَ

 ................................................... َل القارئ آيات ِمَن القرآِن الكريِم.                    -4 َرتَّ

 ................................................... ِة.               هبيَّ ماِل الذَّ حراء بحـٌر من الرِّ -5 كأنَّ الصَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

َتـْدِريـٌب

يف حالة اجلــر يف حالة النصب يف حالة الرفع االســـــم
الكرسة الفتحة الضمة املفرد

الياء الياء األلف املثنى

الياء الياء الواو مجع املذكر السال

الكرسة الكرسة الضمة مجع املؤنث السال

الكرسة الفتحة الضمة مجع التكسري

الياء األلف الواو األسامء اخلمسة
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- املبتدُأ واخلرُب اسمـان مرفوعـان :

ُة إَِذا كاَن مفرًدا، أو مجـَع تكسـرٍي، أو  ـمَّ   - عـالمُة رفِع كلٍّ من املبتدأ واخلرب الضَّ

مجَع مؤنٍث سامِلًا.

  - عـالمُة رفِع كلٍّ من املبتدأ واخلرب األلُف إَِذا كاَن مثنى.

  - عـالمُة رفِع كلٍّ من املبتدأ واخلرب الواو إَِذا كاَن مجَع مذكٍر سامِلًا.

إعـرابـــها  الكلمـة  

ي حتَت اخلرِب ، وَأذكُر عالمَة رفِعِها : َأضُع خطا حتَت املبتدأِ ، وخطَّ

عالمـة الرفـع

.................................

.................................

   -1 التَّمر غذاء متكامل.                                        

نَي. اِن باملصلِّ يفاِن مكتظَّ    -2 احلرماِن الرشَّ

َتـْدِريـٌب
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ُ عالمَة إعراِب كلٍّ من اسـِمها وخرِبها: ُأدخُل )كان( َأو إحدى َأخواِتا عى اجلمِل اآلتية، وُأبيِّ

   -1 املوُج هـادٌئ.

اطِئ.    -2 القارباِن راسياِن عىل الشَّ

ـرٌة . يِد ميسَّ    -3 رحالُت الصَّ

ـيَّاديَن. مكاُت واقعاٌت يف شباِك الصَّ    -4 السَّ

عوَن الكتشاِف ثرواِت البحاِر. اصوَن متطلِّ    -5 الغوَّ

اصنَي.    -6 الآللُئ كنـٌز يف َأيدي الغوَّ

األفعاُل النَّاسخُة )كاَن - صاَر - ليَس ( تدخُل عىل اجلملِة االسميَّة، فرتفُع املبتدَأ 
ى خرَبها. ى اسَمها، وتنصُب اخلرَب وُيسمَّ وُيسمَّ

عالمـة الرفـع

.................................

.................................

.................................

.................................

م. ايني أوعية تنقل الدَّ -3 الرشَّ

وَن متعـاونوَن.                                     -4 اخلليجيُّ

-5 األرخبيل جمموعة من اجلزِر.                                

-6 اجلامعات كثـرية يف بالِدنا.                               

َتـْدِريـٌب
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عالمات إعراب اخلرب عالمات إعراب االسماجلملة بعد دخول الفعل الناسخ م

1

2

3

4

5

6

 ...............................................

...............................................

 ...............................................

 ...............................................

 ...............................................

 ...............................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

كِل إِْن َأمكَن : َأمأُل الفراَغ فيا يأيت بحرٍف ناسٍخ ، وَأضبُط اسَمه وخـرَبه بالشَّ

1 - ........................... املعتمديَن عىل َأنفِسهم قادروَن عىل النَّجاِح.

ـباب دائم. 2 - ........................... الشَّ

3 - ........................... النخلتني مثمرتان.

ـاٌج. مـس رساج وهَّ 4 - ........................... الشَّ

5- ............................ قطـرات املطِر نازلة.

احلروُف النَّاسخُة ) إِنَّ - كَأنَّ - ليَت - لعلَّ ( تدخُل عىل اجلملِة االسميَّة ، 
ى خرَبها. ى اسَمها ، وترفُع اخلرَب وُيسمَّ فتنصُب املبتدَأ وُيسمَّ

َتـْدِريـٌب
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كِل :  ُأصنُِّف ُكلَّ فعـٍل مضارٍع ُخـطَّ باألمحِر َحَسَب اجلدوِل مع ضبِطِه بالشَّ

ِلس«)1(.              -1 قال رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »إَِذا َدَخَل َأَحُدُكم املسجَد َفْلريَكع ركعَتنِي َقْبَل َأْن جَيْ

-2 قال رسول اهلل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »َمْن َجرَّ ثوَبُه ُخَيالَء َلـْم َيْنُظر اهلُل إِليِه يوَم القيامِة«)2(.

-3 العاقُل َمْن َيْبَتِعد عِن ُكلِّ ما ال َيْعنِيه.

-4 َجالِِس العلامَء كي َتْنَهـل ِمْن علِمِهم.

طُة يف حلِّ املسائِل. -5 َيْطَرح املوُهوبوَن ُطُرًقا ُمبسَّ

- ُيرفُع الفعُل املضارُع إذا ل يسبْق بأداِة نصٍب أو جزم، وعالمُة رفِعِه الضمُة.
- ُينصُب الفعُل المضارُع إذا ُسـبَِق بأداِة نصـٍب )َأْن -  َلْن - َكْي(، وعـالمُة 

نصبِه الفتحُة.
األمِر(،  الُم   - النَّاهية  ال   - )َلـْم  جزٍم  بأداِة  ُسبَِق  إذا  املضارُع  الفعُل  جُيزُم   -

وعالمُة جـزمِه السكوُن.  

)1( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح مسلم ، برقم 1654.  
)2( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح البخاري ، برقم 3665.

......................................

......................................

املضارع املنصوب
......................................

......................................

املضارع املجزوم
......................................

......................................

املضارع املرفوع

َتـْدِريـٌب
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- الفاعُل اسٌم مرفوٌع دائاًم.
ُة إَِذا كاَن مفـرًدا ، أو مجـَع تكسـرٍي ، أو مجَع مؤنٍث  ـمَّ - عـالمُة رفِع الفاعِل الضَّ

سامِلًا.
- عـالمُة رفِع الفاعِل األلُف إَِذا كاَن مثنى.

- عـالمُة رفِع الفاعِل الواو إَِذا كاَن مجَع مذكٍر سامِلًا.

ُ عالمَة رفعِه : ُ الفاعَل يف اجلمِل اآلتيِة ، وُأبيِّ ُأعيِّ
                                                                                           

                . بِّ ازّي كتاَب ) احلاوي ( يف الطِّ    -1 َألََّف الرَّ

   -2 يرجو الوالدان اخلرَي ألبنائِِهام.                            

وَن أجساَمهم بالتَّدريباِت.               ياضيُّ ي الرِّ    -3 يقوِّ

فينَة.                                بان السَّ    -4 قاَد الرُّ

               . َة الزالزِل بمقياٍس خاصٍّ    -5 يقيُس العلامء قوَّ

   -6 تتنافُس الفتيات يف حفِظ كتاِب اهللِ.                    

تلحُق آخـَر الفعِل املايِض تاٌء ساكنٌة تدلُّ عىل تأنيثِِه إذا كاَن فاعـُله اساًم مؤنَّـًثا.

عالمـة الرفـع

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

َتـْدِريـٌب
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َأختاُر اإلجابَة الصحيحَة مِمَّا بي القوسي، ثم َأَضُعَها يف الفراِغ املناسِب : 

-1  ......................... األمُّ طفَلها الصغرَي .           )َدَاعَبْت -  َداَعَب (

-2 .........................  هناُء صديقتِها لزيارهِتا.       )َهاَتَف  - َهاَتَفْت (

-3 .......................... املذيُع نرشَة األخباِر.          )َقـَرَأ   -  َقـَرَأْت( 

) ْت  - َكـفَّ -4 .......................... املؤمنُة لساَنا عن الغيبِة.    )َكفَّ

-  املفعوُل بِه اسٌم منصوٌب دائاًم.
-  عالمُة نصِب املفعوِل بِه الفتحُة إَِذا كاَن مفرًدا ، أو مجَع تكسـرٍي.

-  عالمُة نصِب املفعوِل بِه الكرسُة إَِذا كاَن مجَع مؤنٍث سامِلًا.
ٍر سامِلًا. -   عالمُة نصِب املفعوِل بِه الياُء إَِذا كاَن ُمَثـنًّى أو مجَع مذكَّ

ُ موقَعه اإلعرايبَّ  وعالمَة إعرابِه : َأضُع كلَّ اسٍم مِمَّا سبَق فـي املكاِن اخلايل املناسِب ، وُأبيِّ

....................  ،  ..................... -1 أمضيُت  .....................  طويلًة يف استذكاِر درويس.  

....................  ،  ..................... -2 حجَز املسافُر ..................... .                             

....................  ،  ..................... -3 اخرتَع العرُب ..................... .                        

....................  ،  ..................... الِة .  جاُل .....................  املؤذننَِي فخرجوا للصَّ -4 سمَع الرِّ

....................  ،  ..................... ولُة .....................  واملسنِّنَي.                       -5 ترعى الدَّ

مقعَدينالبوصلةاملعاقيساعاتأصوات

عالمة اإلعراباملوقع اإلعرايب

َتـْدِريـٌب

َتـْدِريـٌب
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2

التدريب األول

1

عٌة َتـْدِريبات شاملة ومنوَّ

َأْمأُل ُكلَّ فراٍغ فيا يأيت باسٍم مؤنٍث ، ثمَّ َأْذُكُر عـالمَة تأنيثِِه إِْن ُوِجَدْت : 

عالمـة التأنيث

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

-1 حُيِبُّ أخي الوروَد ................... وأِحبُّ الوروَد .................. .     

رجَة ........................... . -2 نِْلُت يف االمتحاِن الدَّ

ُحِف. -3 ........................... َفْصِل كانْت َأحسَن الصُّ

امِء و ............................ ُر يف َخْلِق السَّ -4 َنتفكَّ

غاليٌة.                  وثرواٌت  كنوٌز   ........................... رماِل  حتَت   5-

                        

ُق املطلوَب بي األقواِس : ُأحقِّ

ِة.    -1 ُيساِهُم املعلِّمون يف بناِء األمَّ

ُد املوقَع اإلعرايبَّ لكلمِة )املعلِّمون( ، وَأذكُر عالمَة إعراهِبا(.       )ُأحدِّ

....................................................  ،  ...................................................       

   -2 العامُل ماهٌر يف عمله. 

كِل(. ابقِة ، وَأضبُط اسَمه وخرَبه بالشَّ           )ُأدخُل ) صاَر ( عىل اجلملِة السَّ

............................................................................................................................           
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........................................ اطِئ.         فلُة األصداَف مَن الشَّ    -3 .......................... الطِّ

ُ عالمَة تأنيثِِه(.          )َأضُع فعاًل ماضًيا مناسًبا ، ُثمَّ ُأبنيِّ

........................................ طيَّان .......................... عىل حفِظ األمِن.                  -4 الرشُّ

ُ عالمَة رفِعِه(.           )َأمأُل الفراَغ بخرٍب مناسٍب، وُأبنيِّ

....................................  ،  ....................................    -5 يكتُم املؤمـن األسـرار.             

بط(. ُ سبَب الضَّ          )َأضبُط ما حتَته خطٌّ ، وُأبنيِّ

عيِّ ويلتزمَن بِِه.    -6 ليت املسلامت يعرفن مواصفاِت احلجاِب الرشَّ

ُ احلرَف النَّاسَخ ، وَأضبُط اسَمه(.           )ُأعنيِّ

َأضبُط الفعَل )تغفل( يف اجلملتِي اآلتيتِي : 

   - القلوُب املؤمنـُة َلْ تغفل َعْن ذكِر اهللِ.

   - القلوُب املؤمنـُة َلْن تغفل َعْن ذكِر اهللِ.

3

انيِة  َأَضُع ُكلَّ كلمٍة مما يأيت يف ثـالِث مجٍل مفيـدٍة ، بحيث تكون يف األوىل مرفوعًة ، ويف الثَّ
الثِة جمـرورًة  منصوبًة ، ويف الثَّ

4

املسـافـران
................................................................................................... 1-

................................................................................................... 2-

................................................................................................... - 3
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بيلِة. املسِلمـُة حمافظـٌة عىل القيـِم النَّ
ابقِة إىل املثنى، ُثمَّ إىل اجلمع. ُل املبتدَأ يف اجلملِة السَّ ُأحوِّ

5

.............................................................................................................

.............................................................................................................

املثنى

اجلمع

ائمـون الصَّ
................................................................................................... 1-

................................................................................................... 2-

................................................................................................... - 3

ُأعـرُب ما يأيت :
-1 لعل املهندسني بارعون يف التَّصاِميم.

6

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 .......................................................................................................

........................

........................

........................

........................

........................

إعـرابـــها  الكلمـة  
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-2 اِْستْخلَص التالميذ ِفْكرَتنْيِ من النَّّص.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 .......................................................................................................

........................

........................

........................

........................

........................

إعـرابـــها  الكلمـة  

 -3 ل يرسم عصام لوحات لِْلَمْعِرض. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 ......................................................................................................

 .......................................................................................................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

إعـرابـــها  الكلمـة  



19

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 .......................................................................................................

........................

........................

........................

........................

إعـرابـــها  الكلمـة  

اعات. ائبان مقبـالن عىل الطَّ -4 التَّ
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التَّدريب الثَّاين

توجيٌه نبويٌّ كريٌم

شهِر  يف  اإلفطاِر  مائدِة  حوَل  األرسُة  َجَلَسِت 
رمضاَن املبارِك تنتُظر أذاَن املغرِب، وعنَِدما َغربِت 
َن املـؤذُن فقالـْت فاطمـُة : )بسـِم اهللِ(،  الشمُس َأذَّ

عام، فقاَل الوالُد : ال يا فاطمُة، ُكِل مترًة أوال، وإاِل َفارْشيب قلياًل من املاِء. ْت َيَدها إىل الطَّ ومدَّ

سوُل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل ذلَك حيُث  َهنا الرَّ َبْت فاطمُة وسألْت : مِلاذا يا أيب؟ قاَل : لقد َوجَّ َتعجَّ
، فإِْن َلْ تُكْن ُرَطَباٌت َفَتَمراٌت، فإِْن َلْ َتكن مَتََراٌت َحَسا  َ )كان ُيفِطُر عىل ُرَطَباٍت قبَل أْن ُيصلِّ

َحَسواٍت)1( ِمْن ماٍء()2(، وال شكَّ َأنَّ ُكلَّ خرٍي يف اتِّبـاِع أمِرِه.

ٍة؛  ِريَّ ـًرا أنَّ األطباَء نصُحوا باإلفطـاِر عىل مـادٍة ُسكَّ ُهَنا قالِت األمُّ : لقد قرأُت ُمَؤخَّ
أَلنَّ األمعـاَء متتصُّ املـاَء املحىلَّ بالسكِر يف أقِل ِمْن مخِس دقـائَق فريتِوي اجلسُم ، وتزوُل 

عنه أعـراُض نقِص السكِر واملـاِء.

ِة ! وما َأْحَراَنا بتطبيِقها يف كلِّ أموِرنا ! ِة النَّبويَّ ـنَّ فام أحسَن توجيهاِت السُّ

)1( رشب املاء جرعة بعد جرعة.
)2( رواه أبو داود ،صحيح اجلامع برقم 4995.

ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب عاَّ يأيت :  َأقرُأ القطعَة السَّ
ائِم عنَد إفطاِره؟    -1 ما التَّوجيُه النَّبويُّ الكريُم للصَّ

ائِم التَّمـَر عنَد بدِء إفطاِره؟ ُة ِمن تناوِل الصَّ حيَّ    -2 ما الفائدُة الصِّ

1
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َأستخرُج ِمَن القطـعِة ما يأيت : 

.........................  ،  ........................... -1 مَجَع تكسري، وَأذُكُر مفرَدُه.    

.........................  ،  ........................... -2 ِفعاًل ُمضارًعا مرفوًعا، وآَخَر جمزوًما.  

.........................  ،  ........................... -3 فاعاًل، وَأذُكُر عالمَة إعرابِِه.    

.........................  ،  ........................... -4 اسمنِي مؤنثنِي أحدُها خاٍل من عالمِة التأنيِث. 

ُ عالمَة التأنيِث فيه إِْن ُوِجَدْت. َأضُع فعال ماضًيا مناسًبا مكاَن الّنقِط، وُأبيِّ

........................... 1 - .......................... فاطمُة َأَباها عْن سبِب بدِء اإلفطاِر بالتَّمِر. 

........................... ُن لصالِة املغرِب.     2 - .......................... املؤذِّ

........................... ها شَهر رمضاَن.     3 ـ .......................... األرسُة ُكلُّ

2

3

سـوِل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عنَد اإلفطـاِر. ـائُم توجيَه الرَّ بُِع الصَّ َيتَّ
ابقِة لِْلُمَثنَّى بنوَعْيِه، ولِْلَجْمِع بنوَعْيِه مع َتْغيرِِي ما يلزم.  أجعُل الفاعَل يف العبارِة السَّ

4

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

مثنى مذكر  :  

مثنى مؤنث :  

مجع مذكر   :  

مجع مؤنث :  
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)التَّمــُر ِغـذاُء َأجـَداِدنا(
ابقِة ، ُثمَّ ُأعيُد كتابَتها مع َضْبِط اسِمها وخرِبها  ًة أخرى عى اجلملِة السَّ ( مرَّ ًة و)إنَّ ُأْدِخُل )كاَن( مرَّ

ٍة. يف كلِّ مرَّ
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

كِل ما حتَته خـطٌّ فيا يأيت :  َأضبـُط بالشَّ

ِريَّات.            -2 التَّمـر بـركة. كَّ -1 متتص األمعـاء السُّ

عاِم فقط. يـام َتـْرك الطَّ ائُم الفطوَر.           -4 ليَس الصِّ ل الصَّ ـنَّة َأْن ُيَعجِّ -3 ِمَن السُّ

5

6



23

التَّدريب الثَّالث

مـاَذا نشـرُب ؟

ِة جاَء فيه : َقَرَأ حممٌد يف إذاعِة املدرسِة موضوًعا عن املرشوبات الغازيَّ
َة عىل اختـالِف أنواِعها ُتالزُم طعـاَمَنا وضياَفَتنا فهْل يف تناوهِلا  إِنَّ املرشوبـاِت الغازيَّ

فائـدٌة لنا ؟
ناعيِة  نِة الصِّ لقد أكدَّ الباحثون َأنَّ تِلَك املشـروباِت حتتـوي عىل مادِة الكاِفيني واملـوادِّ امللوِّ

وَدا. وماِء الصُّ
نُة  ُتؤدي إىل خلٍل يف وظائف اجلسِم،  فالكاِفينِي قد ُيَؤثُِّر يف اجلهاِز العصبيِّ ، واملوادُّ   امللوِّ

ُد املعدَة عىل الكسِل يف عمليِة اهلضِم. والصوَدا ُتعوِّ
عىل  حتافَظ  َكْي  تناوهِلا؛  من  بالتَّخفيِف  َفْلتبدأ  املرشوباِت  تلَك  يتناوُل  مِمَّْن  كنَت  فإذا 

بيعيِّ فهام ِمَن األغذيِة النَّافعِة. تَِك، َوَلْيَتَك تستبدهُلا باحلليِب أو العصرِي الطَّ صحَّ

ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب عاَّ يأيت : َأقـرُأ القطعَة السَّ
ُة ؟ ُن املرشوباُت الغازيَّ س-1 ِممَّ تتكوَّ

بيعيِّ باملرشوباِت الغازيَِّة ؟ س-2 ملاذا ُيْنَصُح باستبداِل احلليِب أو العصرِي الطَّ
لُة لديك ؟ وملاذا ؟ س-3 ما املرشوباُت املفضَّ

1

2
َأستخرُج ِمَن القطعِة ما يأيت : 

ُد عالمَة إعرابِِه.    -1 اسَم إِنَّ ، وُأحدِّ
 ............................. ، .............................         
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   -2 مَجع تكسرٍي ، وآيِت بمفرِدِه. 

 ............................. ، .............................         

ُ عالمَة نصبه.     -3 فعاًل مضارًعا منصوًبا ، وُأبنيِّ

 ............................. ، .............................         

ُ عالمَة إعـرابِِه.               -4 مفعواًل به ، وأبنيِّ

 ............................. ، .............................         

َة. بيعيَّ باملرشوباِت الغازيَّ  اِستبدَل حممٌد العصرَي الطَّ

ُ ما يلزم. ًثا خمتوًما بألٍف مقصورٍة بدَل )حممد(، وُأغريِّ َأَضُع اسًا مؤنَّ

....................................................................................................................

3

ِة. -1 األطفاُل مبتعدون عن تناوِل املرشوباِت الغازيَّ

تِهم. -2 األطفاُل حمافظون عىل صحَّ

ُ املبتدَأ واخلرَب يف كلِّ مجلٍة مِمَّا سبَق، وَأذكُر عـالمَة إعراهِبا. ُأعيِّ

ُ ما يلزم. انيِة )صاَر(، وُأغريِّ ُأدخُل عى اجلملِة األوىل )ليَت(، وعى الثَّ

4
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5

عالمـة إعراهبـا اخلـبــراملبتـدأ

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

َة حتتوي عىل مادِة الكافيني. َد الباحثوَن َأنَّ املرشوباِت الغازيَّ َأكَّ

ُل الكلمَة التي حتتها خطٌّ إىل املفرِد، ُثمَّ إىل املثنَّى، وُأعيـُد كتابَة اجلملِة. ُأحوِّ

املفرد :   ............................................................................................................................

املثنى  :  ............................................................................................................................

يقــرأ

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

مرفوع

منصوب

جمزوم

انيِة منصـوًبا،  َأَضُع الفعَل )يقرأ( يف ثالِث مجٍل مفيـدةٍ، بحيث يكون يف األوىل مرفوًعا، ويف الثَّ
الثِة جمـزوًما. ويف الثَّ

6
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7

إعـرابـــها  الكلمـة  

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

ُأعرُب ما حتته خـطٌّ يف القطعِة.
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الدرس األول  :  النكــرة واملعــرفــة

)أ(
أمثلة للمالحظة

1 - ُزْرُت حديقًة مجيـلًة.
-2 شاهدُت فالًحا يغرُس شجـرًة.

-3 لو زرَع ُكلٌّ ِمنَّا شجرًة ألصبحْت بالُدنا جنَّـًة.

ابقُة َأأسامٌء هي ، أم أفعاٌل ، أم حروٌف ؟   )  ..............................  ( نُة السَّ س- الكلامُت امللوَّ
نٍة نعرُفها أم ُنْنِكُرَها )نجهلها(؟ س- َأَدلَّ االسُم )حديقة( عىل حديقٍة معيَّ

ٍ نعرُفُه أم ننُكره ؟ س- َأَدلَّ االسُم )فالح( عىل فالٍح معنيَّ
نٍة نعرُفها أم ُننُكرها؟ س- َأَدلَّ االسُم )شجرة( عىل شجرٍة معيَّ

ٌة غري معيَّنٍة  ا أسامٌء  عامَّ )الكلامُت )حديقة ، فالح ، شجرة( دلَّْت عىل أسامٍء ننكرها ألنَّ
يمكُن َأْن تطلَق عىل أيَِّة حديقة، وأيِّ فالٍح، وأيِّ شجرٍة (.

ى االسُم الَّذي يدلُّ عىل شٍء غري معنيَّ ؟       ) نكرة(. س- ماذا ُيسمَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 يميزا االسم النكرة من املعرفة من خالل أمثلة معطاة.            -2 يكمال اجلمل املعطاة باختيار النكرات املناسبة.

-3 ينشئا مجاًل مفيدة ملعارف معطاة.

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ى نكرًة . ٍ ُيسمَّ  االسُم الذي يدلُّ عىل شٍء غري معنيَّ
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1- َسَكَنْت بجواِرنا عائلٌة ِمَن الُسـوداِن.

-2 جاُرنا اسُمُه حمموٌد.

-3 َزاَرَنا يوَم اخلميِس فأكرْمَناه.

)ب(
أمثلة للمالحظة

)........( ابقُة َأهي أسامٌء ، أم أفعاٌل ، أم حروٌف ؟            نُة السَّ س- الكلامُت امللوَّ

)نعـم( ٍ ومعروٍف ؟    س- هل دلَّ االسُم )الّسودان( عىل بلٍد ُمَعنيَّ

)نعـم( ٍ ومعروٍف ؟    س- هل دلَّ االسُم )حممود( عىل شخٍص ُمَعنيَّ

)نعـم( ٍ ومعروٍف ؟   س- هل دلَّ االسُم )يوم اخلميس( عىل يوٍم ُمَعنيَّ

)معرفة( ٍ ومعروٍف ؟                ى االسُم الَّذي يدلُّ عىل شٍء ُمَعنيَّ س- ماذا ُيسمَّ

ى معـرفًة. ٍ ُيسمَّ االسُم الَّذي يدلُّ عىل شٍء ُمَعنيَّ

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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الَقــاعــَدة :

النكـرة

املعـرفة

. ٍ هي كلُّ اسٍم يدلُّ عىل شٍء غري ُمَعنيَّ
)صوت ، رجل ، أسد(

. هي كلُّ اسٍم يدلُّ عىل شٍء ُمَعنيَّ
)صوت الرعد، عبد الرمحن، األسد(.

االسـُم نوعان
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ٍة فيا يأيت حتمُل اسًا نكرًة ، َأِصُل كلَّ واحدٍة منها باحلوِض املناسِب هلا : ُكلُّ ِمَرشَّ

1

بيعـِة َتْزَدْد .................غنيَّة ْل يف الطَّ َتَأمَّ

اِزرْع ................ تكسْب أجـًرا.مـاء

ُل زرُع النباِت يف تربٍة ......... باألمالِح.إياًنا ُيَفضَّ

حيتاُج النباُت لينمَو إىل......... وَضْوٍء وُتربٍة.شجرة 

َتـْدِريـٌب
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ُز النَّكرَة ِمَن املعرفِة فيا حتته خـطٌّ : ُأميِّ

   -1 َقَطَفْت بثينُة ثمرًة يانعًة.

   -2 َأْختِم القرآَن يف رمضاَن.

   -3 ماذا استخدَم العرُب قدياًم يف االنتقاِل من بلٍد إىل آخَر ؟

   -4 قرأُت مقاال اجتامعًيا يف جريدة اْلَمِدينِة.

   -5 يف بيتَِنا ضيوٌف.

بِخ.    -6 صارت الفتياُت جميداٍت للطَّ

2

3
َأستخدُم كلَّ اسٍم معـرفٍة مِمَّا يأيت يف مجلٍة مفيـدٍة :

النَّكـرة

املعرفـة

.................................................................................................................. صالـح

.................................................................................................................. املـْدرسـة

.................................................................................................................. بيع فصل الرَّ
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الدرس الثاين  :  الَعـَلــُم

رحـلُة صيـٍد

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 يميِّزا العلم من بي نكرات معطاة.                   -2 يستبدال النكرة املعطاة بالعلم املناسب.

-3 ينشئا مجال مفيدة ألعالم معطاة.

)1(  منطقة صيد شال اململكة.

يف صباِح يوٍم مجيٍل رافقُت والِدي إىل منطقِة )احَلْجَرِة()1(  
يف رحلِة صيٍد.

معه  صيَّـاٌد  بينهم  وكاَن  املنطقـِة  يف  الصيَّادوَن  َع  َتَوزَّ
اُد،  ياصيَّ  : فناَدْيـُتُه  معه  َث  َأحتدَّ َأْن  َأْحَبْبُت  ٌز،  ُمَميَّ صقـٌر 

اُد. فلم يلتفت إيّل. ياصيَّ
قاَل والِدي : ناده باسِمِه )سال( ؛ أَلنَّ اسَم )صيَّاد( ال 

ُه وحده. يصُّ
اف( وُهَو  فقلُت : يا ساِلُ، فاقرتَب منِّي وسأْلُتُه عْن صقـِره، َفَقاَل : صقـِري اسُمُه  )خطَّ
قـَر؛  ُث إيلَّ مَلََح أرنًبا  جيري من بعيٍد، فأطلَق الصَّ يِد، وبينام هو يتحدَّ ٌب تدريًبا جيِّـًدا عىل الصَّ مدرَّ
يـد،  اُد وعاَد مرسوًرا هبذا الصَّ لَِيْنَقضَّ عليه برسعِة الربِق، وُيْنِشَب خمالَبُه فيه، ُثمَّ حَلَِق به الصيَّ

ـٍة. وَدَعاَنا لوجبِة ِشَواٍء َشِهيَّ

س- إىل أيَن ذهَب االبُن مع والِدِه ؟
قـِر ؟ )ُيكتفى بذكر سمتني(. س- َما سامُت الصَّ

حماولة للفهم
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أمثلة للمالحظة

ْجَرِة. -1 رافقُت والدي إىل منطقِة احْلَ
-2  نادى الولُد : يا ساِلُ.

-3  صقِري اسُمُه خّطاٌف .

ـابقَة : ُل األمثلَة السَّ َأتأمَّ
نٌة ، أم إنَّه اسٌم جلميِع املناطِق ؟ يْت به منطقٌة معيَّ س- )احَلْجرة( أهو اسٌم ُسمِّ

يْت به منطقٌة معيَّنٌة(. )اسٌم ُسمِّ
اِديَن ؟ ـيَّ ، أم إنَّه اسٌم جلميِع الصَّ ٌ اٌد معنيَّ ي به صيَّ س- )سال( أهو اسٌم ُسمِّ

.) ٌ ي به صيَّـاٌد معنيَّ )اسٌم ُسمِّ
قوِر ؟ ٌ ، أم إنَّه اسٌم جلميِع الصُّ ي به صقٌر معنيَّ س- )خّطاف( أهو اسٌم ُسمِّ

.) ٌ ي به صقـٌر معنيَّ )اسٌم ُسمِّ
س- مِلاذا ُنعطي األشخاَص وبعَض احليواناِت واألماكَن أسامًء خاصًة هبا ؟

َنها وُنَميَِّزها عن غرِيها من أفراِد جنِسها(. )لُنعيِّ
ي به واحٌد معنٌي من اإلنسان، أو احليوان، أو املكان،  ي االسـَم الذي ُسمِّ س- ماذا ُنسمِّ

) العلم ()1( أو أيِّ شٍء آخَر       

)1( خيتلف )العلم( عن )اسم اجلنس(، فاسم اجلنس : كلمة تدل عى مجيع أفراد اجلنس. 
        من األشخاص :  صيـاد     اسم جلنس الصياد.

        من احليـــوان  :  صــقر    اسم جلنس الصقور.
        من  األشياء      :  مدينـة     اسم جلنس املدن.  

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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الَقــاعــَدة :

ي به إنساٌن أو مكاٌن  العلم : اسٌم ُسمِّ
َزُه عن  أو حيواٌن أو أيُّ يشٍء آخر ؛ لُِيَميِّ

باقي أفراِد ِجْنِسِه.

خـالد
علم إلنسـان

القصـواء
 علم لناقة 

سول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الرَّ

ة مـكَّ
علم ملـكان

ال شـوَّ
علم ليشء آخر
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كِل العلَم املناسَب لكلِّ فراٍغ مِمَّا يأيت : َأختاُر من الشَّ

-1 إنَّ  ............................  قبلُة املسلمنَي.

-2  َوَضَع  ......................  )[( التَّاريَخ اهلجريَّ .

نِة اهلجريَِّة. ُل أشهِر السَّ -3  ........................  َأوَّ

هاِت املؤمننَي. -4  ....................  - ريض اهلل عنها - ِمْن أمَّ

-5  فاَز احلصاُن ...................  يف سباِق اخليوِل.

-6  ........................  نٌر من أناِر اجلنَّـِة.

1

الكوثر

جية
خد

ن 
ر ب

عم
ب 

طا
اخل

بـارود

حمرّم

الكعبة

َتـْدِريـبــــــــاٌت
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ِكيَّ حُيِبُّ اجَلَزَرَة الَّتي يوجُد بداخِلها علٌم ، َأِصُل  اأَلرانُب حُتِبُّ اجَلَزَر ؛ ولكن اأَلرنَب الذَّ

ها : اأَلرنَب بكلِّ جزرٍة حيـبُّ

2

هنــر
ف

طائ
ال

ـزم
زم

طباخة

بغداد

رجل

رّسام

مصـر

طـة
ق

س
خلمي

ا

بقـرة

زينـب

دراجـة

رص
نـا
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ا حتَت كلِّ علٍم فيا يأيت : َأضُع خـطًّ

-1 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )البقرة 185(.

-2 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )سبأ 15(.

-3 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )البقرة 127(.

﴾ -4 قال تعاىل : ﴿
            )آل عمران 37(.

-5 قاَل رسوَل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »فاطمُة سيدُة نساِء أهِل اجلنَّـة«)1(.

3

)1(  صحيح اجلامع برقم 4190.

4

بطاقة شخصية

االسم : ......................... اسم األب : ........................ اسم اجلد : ......................... 

مكان الوالدة : .............................. 

تاريخ الوالدة : ......... / ......... / .......................... 

مكان السكن : املدينة : .................... احلي : ..................... الشارع : ....................... 

املدرسة : .......................................................................................................... 

َف بنفِس : ـَة أُلَعرِّ خصيَّ َأْمأُل بطاقتي الشَّ
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ُأعِطي اسـَم علـٍم لكـلٍّ ِمـْن :

5

رسولقارةبحر

    راوي 
جريدةاحلديث

       مدينة 
سعودية

َأستبدُل العلَم املناسَب بُكلِّ اسٍم نكرٍة بَي القوسِي عى نمِط املثاِل املحلوِل :

   -1 )حقل( مْن حقوِل البرتوِل يف اململكِة.

الغواُر مْن حقوِل البرتوِل يف اململكِة.

   -2 )مدينة( عاصمُة اململكِة العربيِة السعوديِة.

.............................. عاصمُة اململكِة العربيِة السعوديِة.

َد فيه النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم.    -3 )غـار( َتَعبَّ

َد فيه النبيُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. .............................. َتَعبَّ

ٌة تصدُر يف اململكِة.    -4 )صحيفة( صحيفٌة يوميَّ

ٌة تصدُر يف اململكِة.         .............................. صحيفٌة يوميَّ

اشديَن.    -5 )خليفـة( ثالُث اخللفاِء الرَّ

اشديَن. .............................. ثالُث اخللفاِء الرَّ

6
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عبد اهلل  -  عائشة  -  الدمام
َل اساًم لكاَن، وُأخرُب عنه بخرٍب مناسٍب. أ - َأجعُل العلَم األوَّ

....................................................................................................................................

ب- َأجعُل العلَم الثاين فاعال يف مجلٍة مفيدٍة.
....................................................................................................................................

ج- َأجعُل العلَم الثالَث جمروًرا يف مجلٍة مفيدة.
....................................................................................................................................

7

اشتـدَّ إيـذاُء كّفاِر ُقريٍشٍ للنَّبيِّ  - ملسو هيلع هللا ىلص - واملؤِمننَِي، وتآَمروا علْيه لقْتِلِه ، ويف الليلِة التي 
َغُه ِجرْبَيل- \ - بأنَّ اهلَل قْد أِذَن له يف اهلِجرِة ِمْن مكَة إىَل املدينِة، فأَمر  أَحاطوا بْيته ليْقتُلُوه ، َبلَّ
ا ْبَن أيِب طالٍب - [ - أْن يَناَم يف ِفراِشِه ،وَيْلَتفَّ بِِردائِِه ، ُثمَّ خرَج إىَل  الرسوُل - ملسو هيلع هللا ىلص - عليًّ
اَب عىَل مْجِع  املرِشكنَي ، فأْعَمى اهلل أبصـاَرُهْم،  يِق - [ - َبْعَد َأن نَثـَر الرتُّ ـدِّ بْيِت أيِب بْكٍر الصِّ
ها  ديقان، َواختبـآ يف َجَبِل َثْوٍر، وكاَنْت أسـامُء بْنُت أيب بْكٍر - ريض اهلل عنهام - مَتُدُّ وخَرَج الصَّ

اب، وتنُقُل إلْيِهام أخباَر املرِشكنَي. عاِم والرشَّ بالطَّ
ُقَباَء يف  إىَل  املدينة فوَصال  إىَل  املرِشكوَن مكاَنه، خرَج مَع صديِقِه مهاجَرْيِن  وحنَي َضلَّ 
ه  ُثمَّ توجَّ َربيٍع األّوِل، وأقاما هبا حتَّى يْوِم اجلُمَعِة،  َيْوِم االثْننِي الثايَن عرَشَ مْن َشْهِر  ُضَحى 

الرسوُل - ملسو هيلع هللا ىلص - إىل املدينِة ، فاستقبَلُه أهُلها فِرحنَي ُمْسَتْبرِشيَن.

8

ـابقَة ، ُثمَّ ُأجيُب : أ- َأقرُأ القطعَة السَّ
َة إىل املدينِة ؟      - ِلَ هاجَر النبيُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من مكَّ
     - َمْن َصِحب رسوَل اهللِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف هجرتِه ؟
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نِة. ب- َأستخرُج من القطعِة أربعَة أعالٍم غرَي األعالِم امللوَّ
...........................  ، ..........................  ، ..........................  ، ..........................       

نَة يف القطعِة : ج- ُأعرُب األعالَم امللوَّ
.....................................................................................................................................      
.....................................................................................................................................      

أ

م أتسىَّ وأتعـلَّ

9

محِن، فمْن ُهَو ؟ صحايبٌّ جليٌل اهتزَّ ملوتِِه عرُش الرَّ
أَلْعِرَف اإلجابَة َأِصُل ما يدلُّ عىل العلِم يف ) أ ( بالعلِم املناسِب له يف )ب( وُأْعِطي العلَم نفَس رقم ما يدلُّ 

. َل من كلِّ علٍم يف املربَِّع املنـاسِب له حسَب التسلسِل الرقميِّ عليه، وبعد أن َأْنتهَي َأكتُب احلرَف  األوَّ

-1 عنٌي يف اجلـنَّة.
. -2 شـاعٌر سعوديٌّ
-3 عاصمُة سـوريا.

ُل غزوٍة غزاها رسوُل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . -4 أوَّ
-5 مسجـٌد يف عرفـة.

-6 نبيٌّ أرسَلُه اهلُل إىل فرعوَن.
-7 أبو النبيِّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

-8 ناقُة رسوِل اهللِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
ٍة يف اإلسالم. ُل معركٍة بحريَّ -9 أوَّ

<

<

<

<

<

<

<

<

<

ب

عبد اهلل الفيصل.
َواري. ذات الصَّ

الَقْصَواء.
َبـْدر.

عبد اهلل بن عبد املطلب.
َنِمـرة.

َسْلَسـبِيل.
دمشـَق .
مـوسى.

1

حايب هو : 123456789الصَّ
س
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ٌب ، يف بيتِه بلبٌل صغرٌي وضَعُه يف قفٍص مجيٍل. ُحساٌم طفٌل مهذَّ
فُل البلبَل كثرًيا ، وَصاَر يعتني به وُيالِعُبه. َأَحبَّ الطِّ

ويف صباِح يوٍم مرشٍق قالْت أمُّ ُحساٍم لولِدَها : اِستعّد يا ُبني، 
َك. فنحُن سنخرُج  لزيارِة مزرعِة َجدِّ

َساَرَع ُحساٌم إىل تنفيِذ أمِر والدتِه، وَقْبَل َمْوِعِد اخلروج، اِقرتَب 
محـُة وقاَل :  ُد كعادتِِه َفَغلَبْتُه الرَّ ِمْن قفِص البلبِل فالحَظ َأنَُّه ال ُيَغـرِّ

هِم  ُمَرْفِرًفا  َك تريـُد اخلـروَج مثَِلنا، ثم بادَر إىل فتِح باِب القفِص، فانطلَق  البلبُل كالسَّ َأُظنُّ
بجناَحْيِه، ُمرِسال أنغـاًما َعْذبًة يف الفضاِء.

حسـاٌم والبـلبُل

ف بـ)ال( الدرس الثالث  :  املعـرَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 يميِّزا االسم املعرف بـ)ال( من بي أساء معطاة .          -2 جيعال االسم النكرة معرًفا بـ)ال( .           -3 يستخرجا املعرف بـ)ال( من مجل معطاة.

س-1 أين وضَع حساٌم البلبَل ؟
س-2 ملاذا أطلَق حساٌم البلبَل ؟

فِق باحليواِن. س-3 َأذكُر حديًثا رشيًفا حيثُّ عىل الرِّ

فُل البلبَل. -1 َأَحبَّ الطِّ
-2 اقرتَب حساٌم من البلبِل.

-3 فتـَح حسـاٌم القفَص.

أمثلة للمالحظة

حماولة للفهم
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ُل الكلامِت اآلتيَة : طفل - بلبل - قفص. َأتأمَّ

س- أنكرٌة هي أم معرفٌة ؟                        )نكرة( 

نِة يف األمثلِة : ُأقارُن بني هذِه الكلامِت والكلامِت امللوَّ

فل -  البلبل - القفص( )الطِّ

س- ماذا زاَد عىل االسِم النَّكرِة ؟             )ال(

ي )ال( ؟                             )ال التَّعريف( س- ماذا ُنسمِّ

س- كيف أصبَح االسُم النَّكرُة بعَد دخوِل )ال( التَّعريِف عليه ؟

)                                                                       )أصبَح معرفًة يدلُّ عىل معنيَّ

الَقــاعــَدة :

ُف بـ)ال( : هو كلُّ اسٍم نكرٍة اكتسَب التَّعريَف بدخوِل )ال( عليه. املعرَّ

ال  +  قلم    القلم.

ال  +  فتاة    الفتاة.

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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فَة بـ)ال( فيا يأيت : ُن حّباِت العنِب التي حتمُل األساَء املعرَّ ُأَلوِّ

1

2

املزرعـة

ليمـون
عنقـود

املــاءغــذاء

العنـب

شجـرة
األرض

األوراق

حـلـو

قاَل حكيٌم  :

الغضِب،  عنَد  إال  احلليُم  ُيْعَرُف  ؛ ال  ثالثِة مواطَن  إال يف  ُيْعَرُفون  ثالثٌة ال   : )ياُبني 

جاُع إال عنَد احلرِب، واأَلُخ إال عنَد احلاجِة(. والشُّ

ـابقة. ا حتَت كلِّ اسٍم معّرٍف بـ)ال( يف احلكمِة السَّ َأَضُع خطًّ

َتـْدِريـٌب
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* حيذف التنوين من االسم النكرة بعد دخول )ال( التعريف عليه.  )يتم التدريب عليه دون أن خيترب فيه التلميذ والتلميذة(.

مـرَّ ولـٌد صغـرٌي بشـيٍخ كبـرٍي يف )حقـل(* احلقـِل   

يغرُس نخلًة ، قال )ولٌد( : ....................... هذه )نخلٌة( 

...................... حتتـاُج إىل سـنواٍت قبـل أن ُتثمـَر وأنَت 

شيٌخ ، فمتى َسَتْجنِي  )ثمًرا( ....................... ؟!

َيغرسوَن  الكباُر   :...................... )شيٌخ(  قاَل 

)أشجاًرا( ...................... والصغـاُر يأكلوَن الثَّمـَر، وقد 

ًفا بـ)ال(، مع  ِل اسًا نكرًة، ُثمَّ ُأعيُد يف الفراِغ الثَّاين االسَم نفَسه معـرَّ َأكتُب يف الفراِغ األوَّ
كِل يف املثالي عى نمِط املثاِل املحلوِل : ضبِط االسِم بالشَّ

ي السمَك*. -1 اشرتى والدي سمًكا من السوِق ، وملا عاَد َشَوْت ُأمِّ

اَء ، ثم عادْت من ......................   مرسورًة. ُة إىل ......................  َغنَّ -2 ذهبْت عزَّ

َد ......................   موعًدا للمراجعِة. يِت ، ثم َحدَّ -3 وصَف ...................... الدواَء جِلدَّ

ي ....................... ًقا، وملا رجَع َأْصَلَحْت ُأمِّ -4 استعاَر أخي من املكتبِة ...................... ممزَّ

4

ٍف بـ)ال( عى نمـِط املثـاِل املحلـوِل : ُل االسـَم النَّكرَة الذي بي القـوسِي إىل اسـٍم معـرَّ ُأَحوِّ

3

غرَس )ناٌس( .................. قبل فأكلُت ، وأنا اآلَن َأغـرُس لِيأكَل اآلخروَن من َغْرِس يِدي.   
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5
كِل : فٍة بـ)ال( ، وَأضبُِط آخَرها بالشَّ َأْمأُل الفراَغ يف اجلمِل اآلتيِة بأساٍء معرَّ

َقِت  .................................  النَّجاَح .    -1 َحقَّ

   -2 إِماطُة اأَلَذى عن  .................................  صدقٌة . 

   -3 حيمي البالَد  .................................  األوفياُء .

ُها واجٌب .    -4  .................................  بِرُّ

َمِت الدولُة  .................................  املخلصنَي .    -5 َكرَّ

   -6 ليَس    .................................  مناسـًبا .

ـبَب : ُ السَّ َأشُطُب االسـَم املختلَف يف كلِّ جمموعٍة ، وُأبيِّ

6

..............................................................................................

..............................................................................................

الربق    سلمى

ُبَرْيَدة      كتاب

الفصل   القمر

املقعد    عادل

حصة    عزيزة

الوردة    فوزية

لوح     شبكة

ساعة     احلديد
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7
ٍف بـ)ال( فيا يأيت يف مجلٍة مفيدٍة : َأجعُل كلَّ اسـٍم معرَّ

م أتسىَّ وأتعـلَّ
8

فِة بـ )ال(، ثمَّ ُأْخفيِها  ُف عى األسمـاِء املعرَّ يف ثالِث دقـائَق َأقرُأ األسمـاَء اآلتيَة ، وَأتعرَّ
فِة بـ)ال( داخَل املستطيـِل. بيِدي، وُأحاوُل كتابَة أكرَب قدٍر ممكٍن من األساِء املعرَّ

جماهـدوناملذيـع جبـلاملهندسـون

الغصـنفيـلاملهاجـرانالطاوالت

التـرابواديالنجـاراملعلـمبابـان

قصيـدةالسنـابـلصديـقاملحتاجـون
أوطـان     الشـاطـئ

.................................................................................................................. املسلمون

.................................................................................................................. احلاسوب

.................................................................................................................. املعلات

.......................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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ُف باإلضافِة وإعراُب املضاِف إليه  الدرس الرابع  :  املعرَّ

أمهيـُة القراءِة

ويلَّ  ًة كاَن قْد اْشرَتاها عندَما زاَر مع أبيِه َمْعِرَض الكتاِب الدَّ َجَلَس وليٌد يقرُأ باهتامٍم قصَّ
ياض. الذي ُأقيَم يف َمْرَكِز املعارِض بمدينِة الرِّ

ُة تتناوُل سريَة أنٍس بِن مالٍك -[- وبعد َأْن انتهى من قراَءهِتا َأَحسَّ بمتعٍة  وكانت القصَّ
عًة  كبريٍة، ورغبٍة شديدٍة يف قراءِة قصٍص ُأْخَرى، فطلَب ِمْن والِدِه َأْن يشرتَي له جمموعًة متنوِّ

ِمَن القصِص املفيدِة.

 : له  فقاَل  ذلَِك  ُيكاِفَئُه عىل  َأْن  الِع، وأراَد  القـراءة واالطِّ ُسـرَّ األُب إلقباِل وليٍد عىل 
ِمَن  حُتِبُّ  ما  منها  لِتختاَر  املكتبِة  إىل  َأْصَحُبَك  وسوف  عٌة،  ومتنوِّ كثريٌة  حابِة  الصَّ ِقصُص 
َفَظها يف مكتبِة املنـزِل حتى َيستفيَد منها إخواُنك  ْ القصِص والُكُتِب املفيدِة؛ كي َتقرَأها، ثمَّ حَتَ

وأصدقاُؤَك.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 حيددا ركني اإلضافة يف األمثلة املعطاة.                    -2 يكمال اجلمل املعطاة بمضاف يناسب املعنى.

-3 يعربا املضاف إليه إعـراًبا سليـًا.

َة ؟ س- ِمْن أيَن اشرَتى وليٌد القصَّ

ِة ؟ وماَذا طلَب ِمْن والِدِه ؟ س- باِمذا َأحسَّ وليٌد بعَد قراءِة القصَّ

ـٍة قرْأهتا ؟ س- ما اسُم آِخِر قصَّ

حماولة للفهم
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ابقِة : ـُل ما حتَته خطٌّ يف كلِّ مثـاٍل من األمثـلِة السَّ أوال : َأتأمَّ

س- ِمْن كْم كلمة يتكون ؟                        )من كلمتني(

ُل الكلاِت )مدينة - سرية - معِرض - قصص( َوْحَدها :   َأتأمَّ

س- َأنكراٌت هي أم معارٌف ؟                  )نكراٌت ؛ ألنا ال تدلُّ عىل شٍء معنٍي(

س- إاِلَم ُأضيفْت كلُّ نكرٍة ؟                   )ُأضيفْت إىل اسٍم بعدها(

)معـرفة(  س- َأنكرٌة االسُم الذي بعَدها أم معرفٌة ؟        

ٍ ؟ س- متى دلَِّت الكلامُت )مدينة - سرية - معِرض - قصص( عىل شٍء معنيَّ

                                                                      )عندما أضيفت إىل االسِم املعرفِة بعدها(

ياض(. فكلمُة )مدينـة( ُأضيفت إىل العلـِم )الرِّ

وكلمُة )سـرية( ُأضيفت إىل العلـِم )أنـس(.

ِف بـ)ال( ) الكتاب(. وكلمُة )معرض( ُأضيفت إىل املعرَّ

حابة(. ِف بـ)ال( )الصَّ وكلمة )قصص( ُأضيفت إىل املعرَّ

أمثلة للمالحظة

ياض. -1 ُأقيَم املعرُض يف مدينة الرِّ

ُة سريَة أنٍس بِن مالٍك -[-. -2 تتناوُل القصَّ

. ويّلَّ -3 زاَر وليٌد معِرَض الكتاِب الدَّ

عٌة. حابِة كثريٌة ومتنوِّ -4 قصُص الصَّ

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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ى االسُم النَّكرُة الذي ُأضيف إىل االسِم املعرفِة بعده؟     )مضـافًا( س- ماذا ُيسمَّ

)مضـافًا إليه( ى االسُم املعرفُة الذي ُأضيف إليه االسُم النَّكرُة ؟    س- ماذا ُيسمَّ

كـِن الثَّـاين  ُل )املضـاف النكرة( من الرُّ كـُن األوَّ س- ماذا يكتسـُب الرُّ

)املضـاف إليه املعرفة( ؟                                  )يكتسُب التَّعـريَف(

ـُل املضاَف يف كلِّ مثـاٍل : ثانـًيـا : َأتأمَّ

س- ما املوقُع اإلعرايبُّ لكلِّ مضاٍف ؟

. ِل )مدينة(  اسٌم جمروٌر بحرِف اجلـرِّ  يف املثاِل األوَّ

يف املثال الثَّاين والثَّالث )سرية( و)معرض(  مفعوٌل به منصوٌب 

ابِع )قصص(  مبتدٌأ مرفوٌع   يف املثال الرَّ

)ال( س- هل للمضاِف حالٌة واحدٌة من اإلعراِب؟  

ًفا باإلضافة. االسُم النَّكرُة إذا ُأضيَف إىل اسٍم معرفة، صار معرَّ
كُن الثَّاين )مضاًفا إليه(. ُل )مضاًفا( والرُّ كُن األوَّ ى الرُّ وُيسمَّ

ـُل املضاَف إِليه يف كلِّ مثـاٍل : ثـالـًثـا : َأتأمَّ

)الكسـرة( اهرُة عىل آخرِه ؟  ُة الظَّ س- ما العالمُة اإلعرابيَّ

)تدل عىل اجلرِّ ( س- عىل ماذا تدلُّ )الكسـرة( ؟ 

املضاُف ُيعرُب حسَب موقعِه يف اجلملِة ، فيأيت مرفوًعا أو منصوًبا ، أو جمـروًرا.
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املضـاُف إليه يكوُن جمـروًرا دائـاًم*.

الَقــاعــَدة :

ي كعكَة الربتقـاِل . ت أمِّ أعدَّ

املعرف 

مضاف

افة 
باإلض

 إليه
مضاف

ضاف
امل

كعكة

مضاف إليه

الربتقال

ُه التالميذ والتلميذات إىل أن عالمة جر املضاف إليه ختتلف بحسب نوعه. * ُينبَّ

)الكرسة  إذا كان املضاف إليه مفرًدا أو مجع تكسري أو مجع مؤنث سامِلًا(.
)الـيــاء  إذا كان املضاف إليه مثنى أو مجع مذكر سامِلًا(.

ُف باإلضافِة : اسٌم نكرٌة ُأضيَف إىل معرفٍة  فصاَر معرفًة باإلضافِة. املعرَّ

ُرْكَنـا اإلضـافـِة :
-1 املضاف : ُيعرُب حسب موقعِه يِف اجلملِة.

-2 املضاف إليه : يكوُن جمروًرا دائـاًم.
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، ثمَّ َأكتُب املضاَف واملضاَف  ٍف باإلضافِة حتَته خطٌّ َأقرُأ اجلمـَل اآلتية، وُأالِحـُظ ُكلَّ معرَّ

ِص لكلٍّ منها : إِليه يف احلقِل املخصَّ

ِة املرسح. -1 َوقفْت التِّلميذاُت عىل ِمنصَّ

عٌة. -2 وسائُل املواصالت يف اململكِة متنوِّ

مِة. -3 َسَأعرُض صحيفَة الفصل أماَم املعلِّ

يوُر عىل غصون األشجار. -4 تقُف الطُّ

ـفر جاهـزٌة. -5 لعلَّ َأمتعَة السَّ

1

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

املضاف إليه

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

املضاف

َتـْدِريـبـــــاٌت
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أضُع القطعَة التي َتشتمُل عى املضاِف أو املضاف إليِه يف املكاِن املناسِب ليكتمَل املوقف 

ضْت له أسمـاُء : الذي تعرَّ

2

ةُ تسلَّلت غرفِةداخلِ إىلأشعَّ

يِرمنثم قفزتاحلائِط إىلونظرْت الرسَّ

لقْدتقوُل :وهيخزانِةإىلوأرسعت

رت ثم ملديرةِ سأقوُلماذاتأخَّ
محلْت

حقيبَتها

هافنادْتاالبيِت نـحـَووجـرْت قائلًةُأمُّ

يوُماليوَمإنَّتذهبي ؟أيـَنإىل

س
املالب

طلة
الع

ساعة 

س
الشم

سة
ساءباباملدر

أ
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نِي حتَت املضاِف إليه : ا حتَت املضاِف وخطَّ َأقرُأ ما يأيت ، ثم َأضُع خطًّ

   -1 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )سورة الناس(.

   -2 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )سورة القدر(.   

   -3 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )سورة التني(.

   -4 قال تعاىل : ﴿  ﴾ )سورة البقرة آية 125(.

   -5 َأعوُذ بكلامِت اهللِ التَّاماِت من رشِّ ما َخَلَق.

4

3

ُ أمضاف هو أم مضاف إليه : سِم ، ُثمَّ ُأبيِّ َأختاُر االسَم املناسَب من لوحِة األلواِن لكلِّ فراٍغ يف لوحـِة الرَّ

صوت

الكذب

العدل

مدينة

-1 اإلسالُم ديُن ...............

ِن. -2 ارتفَع ................ املؤذِّ

-3 حبُل .................. قصرٌي.

-4 زرُت ................ اخلرِج.
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كِل : قِط مضاًفا مناسًبا، وَأْضبُِطه بالشَّ َأضُع مكاَن النُّ

-1 إنَّ .........................................  املدرسـِة فسيٌح.

حـراِء. -2 اجلمُل .........................................  الصَّ

-3 سمعُت .........................................  البلبِل ؛ فَأْشَجايِن.

ًة خضاَء. بيِع تكتِس األشجاُر ُحلَّ -4 يف .........................................  الرَّ

5

ـكل : ْت باألمحِر تعريًفا بإضافتِها إىل معرفٍة ، ُثمَّ أضبُطها بالشَّ ُأْكِسُب النَّكراِت التي ُخطَّ

   -1 صار جذع ....................................... متيًنا.

ْت. َأْت وصلَّ    -2 سمعْت فاطمُة أذان .........................................  فتوضَّ

ل .........................................  ساعًة قبَل استكامِل العمِل.    -3 اسرتاَح عامَّ

   -4 ُأْعِجْبُت بأزهار ..........................................

6
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كل،  َأختِصُ العباراِت التي حتَتها خـطٌّ بمضاٍف و مضاٍف إليه، ُثمَّ أضبِـُط كال منها  بالشَّ

عى نمِط املثاِل املحلوِل :

ي.        -1 تكثُر األشجاُر التي تنتُج اخلوَخ يف مزرعِة جدِّ

ي.      - تكثُر أشجاُر اخلوِخ يف مزرعِة جدِّ

يِف قليلٌة.    -2 األمطاُر التي هتطُل يف الصَّ

.................................................................................................................................  -     

ُم القرآَن. مٌة تعلِّ    -3 جاءْت معلِّ

................................................................................................................................. -     

   -4 بحثُت عن املفتاِح الذي يفتُح اخلزانَة.

................................................................................................................................. -     

رَس الذي أخَذُه يف القواعِد.    -5 َفِهَم طارٌق الدَّ

................................................................................................................................. -    

7
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ِة،  ُل ُكلَّ مضاٍف إليه حتته خطٌّ إىل املثنى ، ُثمَّ اجلمع مع مراعاِة تغريُّ العالماِت اإلعرابيَّ ُأَحـوِّ

ه بَي القوسي : ُثمَّ َأكتُب عالمَة جـرِّ

8

9

نِة يف املجموعِة )أ( ، ثمَّ َأضبُِطها يف املجموعة )ب( بعد أن  ُأالحُظ حـركَة الكلاِت امللوَّ

صارت مضافًة عى نمِط املثاِل املحلوِل.

                       ) أ (                                                                                   ) ب (

-1 لبسُت ثـوًبا.                                                                  - لبست ثـوَب* العيـِد.

-2 َشاركْت مدرسٌة يف املسابقة.                                        - شاركْت مدرسة هنٍد يف املسابقِة.

ائِر. يُش من جناح الطَّ يُش ِمْن جناٍح.                                              - تساقَط الرِّ -3 تساقَط الرِّ

-4 رشبُت عصرًيا.                                                              - رشبُت عصري الربتقاِل.

* حيذف التنوين من االسم املفرد عند إضافته ) يتم التدريب عليه دون أن خيترب فيه التلميذ والتلميذة (.

اجلمـــع املثنــىاجلملـة

ديِق.   سمعُت نصيـحَة ............... -1 سمعُت نصيحَة الصَّ
)..................(

سمعُت نصيـحَة ............... 
)..................(

ِة  د بعـو جلميُع  ا َح  فـر  2 -
الغـائِب.

فرَح اجلميُع بعودِة .............. 
)...................(

فرَح اجلميُع بعودِة .............. 
)...................(

ابرِة عظيٌم.   أجـُر ....................... عظيٌمُ -3 َأْجـُر الصَّ
)...................(

أجـُر ....................... عظيٌمُ 
)...................(
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نَة يف املجموعِة ) أ ( سواء كانت مثنى أو مجًعا، ُثمَّ َأكُتبها يف املجموعِة)ب(  ُأالحُظ الكلاِت امللوَّ

بعد أن صارْت مضافًة عى نمِط املثال املحلوِل :

                 ) أ (                                                                         ) ب (

تاِن. َتاِن.                                   - عينـا* النسـِر حادَّ -1 للنَّرْسِ عينان حادَّ

-2 للمرشوِع مهندسون ماهروَن.                   - ...........................  املرشوِع ماهروَن.

 . -3 ظهرْت ابتسامٌة حلوٌة عىل شفتني.             - ظهرْت ابتسامٌة حلوٌة عىل...................  األمِّ

-4 رأيُت فالِحني.                                            - رُأيُت ...........................  املزرعِة.

10

* حتذف نون املثنى و مجع املذكر السامل عند إضافتها ) يتم التدريب عليه دون أن خيترب فيه التلميذ والتلميذة (.

11

ابعُة  الثُة والرَّ انيُة مضـاًفا، والثَّ ُأدخـُل الكلاِت اآلتيَة يف مجٍل مفيـدٍة ، بحيُث تكون األوىل والثَّ

مضـاًفا إليه.

.................................................................................................................. البحــر

.................................................................................................................. حــائــل

.................................................................................................................. علمــاء

.................................................................................................................. مصنــع
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12
أ- مثـاالن معربان  :

  -1 تساقطْت قطراُت املطِر.

احلنَي مـؤثِّـرٌة. -2 أقواُل الصَّ

   ب- أشـارك يف اإلعراب :

جرتني. َب البستاينُّ أغصاَن الشَّ - َشذَّ

إعـرابـــها الكلمـة
فعٌل ماٍض، والتاُء تاُء التأنيِث الساكنِة. تساقطت

فاعٌل مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخره ، وهو مضاف. قطرات

ِه الكرسُة الظاهرُة حتت آخره. مضاٌف إليه جمروٌر ، وعالمُة جرِّ املطـر

إعـرابـــها الكلمـة
مبتدٌأ مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخره ، وهو مضاف. أقواُل

مضاٌف إليه جمروٌر ، وعالمُة جرِه اليـاُء ؛ ألنه مجُع مذكٍر سال. الصاحلني

خـرُب املبتدأ مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخـره. مـؤثِّـرٌة

إعـرابـــها الكلمـة
ِفعٌل  ....................................................................... شّذَب

فاعٌل ..................... وعالمُة ..................... الضمُة الظاهرُة عىل آخره. البستاين

..................... منصوٌب ، وعالمُة نصبِه ..................... الظاهرُة عىل آخره، 

وهو مضاف.
أغصـان

..................... جمروٌر ، وعالمُة جرِه ..................... ؛ ألنه مثنى. جرتني الشَّ
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   ج- ُأعـِرُب مـا يأتـي :

ة مجيلة األلوان. -1 ُصـور القصَّ

   -2 َقَرَأ هشام أسامء النَّاجحني يف آخر العام.

إعـرابـــها الكلمـة

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.......................

........................

........................

........................

إعـرابـــها الكلمـة

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................
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أتسىَّ وأتعـلَّم

ـِة املوجودِة جانَب كلِّ سطٍر،  اكيِب اإلضافيَّ َأكتُب احلروَف داخَل املربَّعاِت مع االسرتشاِد بالرتَّ

لِة ألكتشَف كلمَة الرسِّ وأكُتبَها يف الفراِغ : ثم َأمجُع حروَف املربَّعاِت املظلَّ

13

َأنا َأْربُِط ......................       .....................  َفَهْل َتْربطوَنه أنتم ؟

يمون.      -1 طعُم اللَّ

     -2 صوُت األسد.

ات.      -3 أكرُب القارَّ

     -4 أمُّ القرى.

     -5 عملُة الكويت.

سوِل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .      -6 مرضعُة الرَّ

     -7 فاقُد البص.

حراء.      -8 سفينُة الصَّ

     -9 صانُع اخلبز.

   -10 عاصمُة مملكة البحرين.
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ال - مفهوُم اسِم اإلشـارِة  : أوَّ

الدرس اخلامس  :  أساء اإلشـارة

ـابقـَة : ـُل األمثلـَة السَّ َأتأمَّ
ابقُة َأأسامٌء هي، أم أفعاٌل، أم حروٌف ؟                )أسمـاء( نُة السَّ س- الكلامُت امللوَّ

          ) س- متى نستخدُم األسامَء )هذه، هذا( ؟         )عندما نريُد أن نشرَي إىل شٍء معنيَّ
ٍ ؟       )اسم إشارة( ي االسَم الذي نشرُي به إىل شٍء معنيَّ س- ماذا ُنسمِّ
س- ما األسامُء التي أرشنا إليها ؟                                 )حديقة - السور - البستاين(
)مشـاًرا إليه( ي االسَم الذي نشرُي إليه ؟   س- ماذا ُنسمِّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 حيددا اسم اإلشارة واملشار إليه يف مجل معطاة.                -2 يكمال اجلمل املعطاة باسم إشارة مناسب.

-3 يعربا عن صور معطاة بجمل تشتمل عى أساء إشارة مناسبة.

         هـذِه حديقـُة بيـتَِنا،
وُر الذي حييُط هبا،  وهَذا السُّ

وهذا البستاينُّ الذي هيتمُّ هبا.

ى  ، واالسُم الذي ُيشاُر إليه يسمَّ ٍ اسـُم اإلشـارِة : اسٌم نشرُي به إىل شٍء معنيَّ
)ُمشاًرا إليه(.

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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ثانًيا - أساء اإلشارة للقريب :

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

ـابقـَة  : ـُل األمثلـَة السَّ َأتأمَّ
ُد اسَم اإلشارِة و املشاَر إليه يف كلِّ مثاٍل ؟ س- ُأحدِّ

س- َأقريٌب املشاُر إليِه - فيام سبق - أم بعيٌد ؟
س- ما نوُع املشاِر إليه القريب من حيث التَّذكرِي والتَّأنيِث ؟

ثنيِة واجلمِع ؟ س- ما نوُع  املشار إليه القريب من حيث اإلفراِد والتَّ

هذِه أشجـاٌر مثمرٌةهذِه أقـالُم تلويٍن 

هؤالء حممٌد وخالٌد وأمحُدهذاِن حممٌد وخالٌدهذا حممـٌد 

هؤالِء فتيـاٌتهاتاِن فتـاتاِن هذِه فتـاٌة 

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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إذا كاَن املشاُر إليه قريًبا ، نشرُي إليه بـ :
ِر.  هذا : للمفرِد املذكَّ

هذه  : للمفردِة املؤنثِة، وجلمِع غرِي العاقِل.
ِر. هذان : للمثنى  املذكَّ
هاتان : للمثنى املؤنِث.

ِر، وجلمِع املؤنِث. هؤالء : جلمِع املذكَّ

ثالًثا : أساء اإلشـارة للبعيد  :

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

أولئَِك تلميذاٌت يتحدثن  أولئَِك أوالٌد يتسابقون

تِلَك سفينـٌة  ذلَِك بيت جاِري

ُد اسَم اإلشارِة واملشاَر إليه يف كلِّ مثاٍل ؟ س- ُأحدِّ

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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س- َأقريٌب املشاُر إليِه أم بعيٌد ؟
)ذلك(  ر( ؟          س- ما اسُم اإلشارِة املستخدم للمفرِد البعيِد  )املذكَّ
)تلك(  س- ما اسُم اإلشارِة املستخدم للمفردِة البعيدِة )املؤنث( ؟               

)أولئك(  ر واملؤنث( ؟   س- ما اسُم اإلشارِة املستخدم للجمِع البعيِد )املذكَّ

إذا كاَن املشاُر إليه بعيًدا، نشرُي إليه بـ  :
ِر. ذلَِك  :  للمفرِد املذكَّ

تِلَك   :  للمفردِة املؤنثِة.
ِر و املؤنِث. أولئِك  :  جلمِع املذكَّ

الَقــاعــَدة :

ر(. َهَذا      :  )للمفرد املذكَّ
َهِذِه     :  )للمفردة املؤنثة( و)مجع غري العاقل(. 

ر(. هَذاِن   :  )للمثنى املذكَّ
َهاَتاِن   :  )للمثنى املؤنث(.

ر واملؤنث(. َهُؤالِء  :  )جلمع املذكَّ

ر(. َذلَِك     :  )للمفرد املذكَّ
تِْلَك     :  )للمفردة املؤنثة(.

ر واملؤنث(. ُأولئَِك  : )جلمع املذكَّ

- اسُم اإلشارِة : اسٌم نشرُي به إىل شٍء معنٍي.

ى )مشاًرا إليه(. - اليشُء الذي نشرُي إليه ُيسمَّ

أساء اإلشارة للبعيد

أساء اإلشارة للقريب
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كل مشاًرا إليه مناسًبا لكلِّ اسِم إشارٍة فيا يأيت : َأختاُر من الشَّ

-1 تقفُز هذِه  .................................. فوَق احلبـِل.

طيُّ تلَك .................................. املرسعَة. -2 َسُيوِقُف الرشُّ

جـرِة. -3 ختتبُئ هاتاِن .................................. وراَء الشَّ

-4 هذِه .................................. َتْرَعى العشَب .

مـِل. -5 َيبنِي هذا .................................. بيًتا من الرَّ

-6 أولئَِك .................................. أبريـاٌء.

ا حتَت اسِم اإلشارِة للقريب،  ثمَّ َأضُع خطًّ نِة،  امللوَّ الفقرَة اآلتيَة، وُأالحُظ أساَء اإلشارِة  َأقرُأ 
ي حتَت اسِم اإلشارِة للبعيِد : وخطَّ

1

2

ِة،  عبيَّ ذهبُت مع والِدي إىل َأَحِد األسواِق الشَّ
لنَّاُس  ا وهؤالِء  قديٌم،  سوٌق  هذا   : فقال 
وِق  السُّ يف  الكلُّ  بعيدٍة.  أماكَن  من  يقصدونه 
يعمُل بنشاط، فذلِك العامُل يف املحلِّ حياسُب 
جالِن َيعِرضاِن تلك البضائَع  بائَن، وهذاِن الرَّ الزَّ
ُينادون  البائعون  وأولئَِك  هام،  أماَم حملِّ عَة  املتنوِّ

عىل بضائِعهم.

الطفلتان

الولـد السيـارة

أطفـالالبنـت 

البقـرات

َتـْدِريـبــــاٌت
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َأضُع اسَم إشارٍة مناسٍب يف كلِّ فراٍغ فيا يأيت :

-1 ..................................... عاِلٌ قديٌر.

-2 سَأقرُأ ..................................... الكتَب يف أوقاِت الفراِغ.

-3 يرجتُف ..................................... العصفوران من الربِد.

عوديَِّة. ِة السُّ -4 ليسْت ..................................... خريطَة اململكِة العربيَّ

-5 شارَكْت ..................................... التِّلميذاُت يف مرشوِع إفطاِر صائٍم.

-6 ..................................... زهرتـاِن مجيلتاِن.

ُأْكمُل اجلمَل اآلتيَة بذكِر ُمشاٍر إليه مناسٍب :

الِة يف أوقاهِتا. -1 أولئَِك ..................................... حريصون عىل أداِء الصَّ

ـرِق. -2 يقُف ذلك ..................................... عنَد مفرتِق الطُّ

-3 َأْغِلْق هذا .................................... . 

-4 َتَتامَيُل هذه ..................................... مَع النَّسيـِم.

-5 ُتْقِلُع تلك ..................................... بعَد ساعـٍة.

-6 هاتـاِن ..................................... مبـدعتاِن. 

3

4
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بتِة املزهرِة املكتوبِة يف املستطيِل مشاًرا إليه ، ثمَّ َأكتُبه يف مكانِه  َأجعُل كلَّ قسٍم من أقساِم النَّ
بتِة املزهرِة عى نمِط النَّموذِج. سِم التَّوضيحي للنَّ املناسِب يف الرَّ

5

برعم - أوراق - زهرة - ثمرتان - جذور - ساق

ْبـَتـة امُلـْزِهـَرة النَّ

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

هـذا ُبـْرُعـٌم
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ُأْبِدُل اسَم اإلشارِة للقريِب باسِم إشارٍة للبعيِد عى نمِط النَّموذِج.

يوُر هتاجُر إىل بالٍد دافئٍة. يوُر هتاجُر إىل بالٍد دافئٍة.        تلَك الطُّ - هذِه الطُّ

- هؤالِء خمرتعـوَن موهوبوَن.                .................................................... 

ُة ليـاًل.               .................................................... يدليَّ - ُتنـاِوُب هذِه الصَّ

- هذَا رجـٌل شجـاٌع.                              ....................................................

- لعلَّ هؤالِء زوجـاٌت صاحلاٌت.               ....................................................

6

7

ُل املشاَر إليه من املفرِد إىل املثنى، ثم إىل اجلمِع مع تغيري ما يلزم : ُأحوِّ

ٌة. هَذا تلميـٌذ جمـٌد ، و هذِه تلميـذٌة جمـدَّ

.................................................................................................................. اجلمـع :

.................................................................................................................. املثنـى :
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ًة َتْشَتِمُل عى اسِم إشارٍة مناسٍب : َأكتُب حتت كلِّ صورٍة مجلًة معـربِّ

8

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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اُم. مَّ ُة الغنيُة بحقوهلاِ النفطيِة وعاصمُتها الدَّ قيَّ -1 ................. املنطقُة الرشَّ

ياُض عاصمُة اململكِة.    -2 ................. الرِّ

-3 ................. جبال َأَجأ و سلمى يف حائل.

-4 ................. املسجُد النَّبويُّ يف املدينِة.  

مُة مهبُط الوحي. ُة املكرَّ -5 ................. مكَّ

جاِت اخلضاَء.  -6 يف أهبا تلمُح من بعيد ................. املدرَّ

ة. -7 ................. نافورُة امللِك فهد يف جدَّ

9

أتسىَّ وأتعـلَّم

ُمُدِنا  َف عىل بعِض  ليتعرَّ ام  مَّ بالدَّ ويلِّ  الدَّ امللِك فهد  وصَل سائٌح إىل اململكِة عن طريِق مطاِر 

َق ما يأيت : َوالِه بعد أن ُأحقِّ ُم له اخلريطَة اآلتيَة ليهتدَي هبا يف جَتْ ومعاملِها. ُأقدِّ

   أ- ُأكمُل مفاتيَح اخلريطِة بأساِء إِشارٍة مناسبٍة.

ِة عنها.  ب- أضُع حتَت كلِّ صورٍة رقَم اجلملِة املعـربِّ
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ال - مفهوُم االسِم املوصوِل : أوَّ

ُأِحبُّ أمي التي َسِهرْت من أجل.

الدرس السادس :  اأَلساُء املوصـولُة

)نعم( س- هل للجملِة الَسـابقِة معنى تـاٌم  ؟                      

) ال ( ة املعنى ؟                 س- هل بقيِت اجلمـلُة تامَّ
)التي( ِة املعنى ؟     س- ما الكلمُة التي جعلِت اجلملَة غرَي تامَّ
)اسم( س- كلمة )التي( أسٌم هي، أم فعٌل ، أم حرٌف ؟    
) ال ( س- هل االسم )التي( له معنى وداللٌة واضحٌة بمفرده ؟       
ُح ِداللتُه وُتتمُّ معناه ؟ س- هل حيتاج االسم )التي( إىل وصلِه بجملٍة بعدُه ُتوضِّ

                             )نعم ، فمعناه مرتبٌط وَموصوٌل باجلملِة َبعده(.
ي االسَم الذي ال َيتمُّ معناه إال بوصلِه بجملٍة بعده ؟  س- ماذا ُنسمِّ

                             )االسم املوصـول(        

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن  :
-1 حيددا االسم املوصول يف مجل معطاة.        -2 يكمال اجلمل املعطاة باسم موصول مناسب وصلته.          -3 ينشئا مجاًل تشتمل عى أساء موصولة.

ُأِحبُّ أمي

ُأِحبُّ أمي التي 

ي التي  َسِهرْت من أجلُأِحبُّ أمِّ

س- ما اجلملُة التي أمتْت معنى االسِم املوصوِل )التي( ؟
                                                      )َسِهرْت من أجل(

ي اجلملَة التي تأيت بعَد االسِم املوصوِل وُتتِمُّ معناُه ؟ س- ماذا ُنسمِّ
                                                      )مجلة صلة املوصول(
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ى  االسُم املوصوُل : هو اسٌم ال َيتمُّ معنـاُه إال بجملٍة  تأيت َبعدُه ُتسمَّ
صلة املوصوِل.

ثانًيا - استخـدامه :

أمثلة للمالحظة

راسِة. - َنَجَح التِّلميُذ الَِّذي َثابَر عىل الدِّ

راسِة. تِي ثابَرْت عىل الدِّ - َنَجَحِت التِّلميذُة الَّ

راسِة. َذاِن َثابَرا عىل الدِّ - َنَجَح التِّلميذان اللَّ

راسِة. َتاِن َثابَرتا عىل الدِّ - َنَجَحِت التِّلميذتان اللَّ

راسة. ِذين ثابُروا عىل الدِّ - َنَجَح التَّالميُذ الَّ

راسِة. - َنَجَحِت التِّلميذاُت الاليت َثابْرَن عىل الدِّ

تِي ُأجريْت يف املخترِب. - َنَجَحِت التَّجارُب الَّ

ـابقِة. نَة يف األمثلِة السَّ ُأالحُظ األساَء املوصولَة امللوَّ

س- َمع َمْن ُاْستخـدَم ُكلُّ اسـٍم منها ؟

االسُم املوصوُل )الذي( ُاْستخدَم مع )التلميـذ(          ُمفرٌد مذكٌر.

االسُم املوصوُل )التي( ُاْستخدَم مع )التلميـذة(           ُمفردٌة مؤنثٌة.               

االسُم املوصوُل )اللذاِن( ُاْستخدَم مع )التلميذان(       مثنى مذكٌر .

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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اأَلسـاُء املوصولُة هي :
ِر. الَّذي    للمفرِد املذكَّ

الَّتي    للمفردِة املؤنثِة وجلمِع غرِي العاقِل.
ِر.  ذان    للمثنى املذكَّ اللَّ
تان    للمثنى املؤنِث. اللَّ
الَّذين    جلامعِة الذكوِر.
الَّاليت    جلامعِة اإلَناِث.

االسُم املوصوُل )اللتاِن( ُاْستخدَم مع )التلميذتان(      مثنى مؤنٌث.

االسُم املوصوُل )الذين( ُاْستخدَم مع )التالميـذ(        مَجاعُة ذكور.

االسُم املوصوُل )الَّاليت( ُاْستخدَم مع )التلميذات(     مَجاعُة إناٍث.

مجٌع غرُي عاقٍل. االسُم املوصوُل )التي( ُاْستخدَم مع )التجارب(        

الَقــاعــَدة :

ى صلَة املوصوِل. االسُم املوصوُل هو : اسٌم ال َيتمُّ َمعناُه إال بجملٍة تأيت بعَدُه، وُتسمَّ
األسمـاء املوصولـة هـي :

ِر. الَّذي      للمفرِد املذكَّ
الَّتي        للمفردِة املؤنثِة وجلمِع غرِي العاقِل.

ِر. ذان    للمثنى املذكَّ اللَّ
تان     للمثنى املؤنِث. اللَّ
الَّذين     جلامعِة الذكوِر.
الَّاليت     جلامعِة اإلناِث.
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هَراِت المتصاِص رحيِق اأَلساِء املوصولِة بتلويِن  ِل بي الزَّ نقُّ ُأساعُد النَّحلَة )واصلة( يف التَّ
ون املعطى : كلِّ زهرٍة حَتمُل اسًا موصواًل باللَّ

1

تلك

اللتان 

الذينهذه

هذاالتي

هذان

الاليت

اللذان

ذلك

هاتان  الذي

َتـْدِريـبــاٌت
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َأْبحـُث عن النصـِف اآلخِر للقلِم بوصـِل كلِّ اسـٍم موصـوٍل بصلتِـِه التي ُتتـمُّ معَنـاُه :

2

هو عصمُة أمـريكانْت اْلَمْطـويتان اللتان

استفدُت من الكتِب التي

إنَّ الفتياِت العاقالِت هنَّ الاليت

اللهم َأصلْح يل ديني الذي

أعجبتني سريُة القادِة املسلمني الذين  

ي التي لن أنسى مجيَل أمِّ

يَن اإلسالميَّ نرشوا الدِّ

اقتنيُتها من معرِض الكتاِب

َأحسنْت تربيـتي

أعَدْدناها قيِّمـتني

ال ُيضْعَن الوقَت يف غرِي نفٍع
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َأْستخرُج اأَلساَء اْلَموُصولَة فيا َيأيت، وَأْكُتُبها يف الشكِل :

﴾ )سورة امللك(.    -1 قال تعاىل : ﴿

﴾ )سورة الزمر 53(.    -2 قال تعاىل: ﴿

جرتاِن اللتان َزَرعُتهام.    -3 َكربِت الشَّ

امِت الاليت َيْبُذْلَن جهوًدا خُملصًة.    -4 َنحرتُم املعلِّ

سول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ؟    -5 َمِن اللذاِن ُدِفنا بجواِر قرِب الرَّ

   -6 َنْفس التي مَتِلـك اأَلْشياَء ذاهبـٌة              فكيـف َتبكـي عىل شٍء إذا َذَهـَبـا

3

ُر ُكلَّ َفراٍغ مما َيْأيت باسٍم موصوٍل مناسٍب ، ُثم َأرُسُم ُمستطياًل َحوَل مُجلِة ِصـلِة املوصوِل: ُأعمِّ

-1 إنَّ ُعلامَء الفلِك هم ....................... َيدرسوَن َحركاِت الَكواِكِب والنُّجوِم.
-2 َأْعَجُب من الفتاِة ....................... ُتَزيُِّن َجسَدها وال ُتَزيُِّن ُخلقها !

نُة ها املصدراِن ....................... ُيستمدُّ منهام التَّشـريُع. -3 الكتاُب والسُّ
ِل. فِّ األوَّ َبِت املدرسُة بالتِّلميذاِت ....................... اِلتحْقَن بالصَّ -4 َرحَّ

ياُح. ـجِر ....................... َبْعَثرهْتا الرِّ ْلُت أوراَق الشَّ -5 تَأمَّ
-6 ما اسُم احليواِن ....................... َيشتهُر باملكِر ؟

 -7 اأَلوُس واخلزرُج ها القبيلتاِن ....................... َنارصتا الرسوَل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

4
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5

َأضُع ِصلًة مناسبًة لكلِّ اسٍم موصوٍل فيا يأيت :
-1 َعـاَد  املقاتـالن اللذان  ...................................................................................
سـون هم الذين  .................................................................................... -2 امْلُهندِّ
-3 ليسْت هذِه هي الفتاُة التي  ..............................................................................
-4 َهـؤالِء الفتيـاُت الاليت  ..................................................................................

-5 احـرتْم َأَبـاَك الذي  .......................................................................................
-6 َفاحْت َرائحُة األزهاِر التي  ..........................................................................

َأضُع يف كلِّ مكاٍن خاٍل اسـًا موصواًل مناسًبا وِصـلَتُه :
-1 َهذا ُهو البيـُت     .........................    ................................................................... 
مُة التِّلميذات ِ ..........................    ................................................... -2 َعاَتبِت املعلِّ

بيبتاِن  ..........................    ........................................................... -3 َهاَتاِن ُها الطَّ
-4 َأحتـرُم املسـلَم      ..........................    .................................................................

ْمَنا القهوَة للّضيوِف    ..........................    ...................................................... -5 َقدَّ
-6 َكْم ِقيمـُة األقـالِم  ..........................    ..............................................................؟ 

6

ُل االسـَم املوصوَل ِمن املفرِد إىل املثنى فاجلمِع مع تغيري ما َيلزُم : ُأَحوِّ
ي ماهـٌر. حِّ بيـُب الذي يف مركِزنا الصِّ - الطَّ

7

.............................................................................................. :      املثـنـى  

.............................................................................................. :      اجلـمـع  
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ضُة التي يف املركِز عىل ِخْدَمِة املراجعاِت. - َتقوُم املمرِّ

.............................................................................................. :      املثـنـى  

.............................................................................................. :      اجلـمـع  

- كانِت النَّرشُة التي َأْصدرها املركُز لتوعيِة املواطنني مفيدًة.

.............................................................................................. :      املثـنـى  

.............................................................................................. :      اجلـمـع  

8

فـاٍت حَتَت عـنـواِن ) يعجبني - ال يعجبني(،  َل يف دفـرتي اخلاصِّ َمـواقـَف وتصُّ اِعتدُت َأْن ُأسجِّ
عًة. ومما َسّجْلُته يف دفرِتي هذِه العباراِت التي حَتوي أساًء موصولًة متنوِّ

َذاِت  فُل الذي يقرُأ املَعوِّ -1 الطِّ
صباًحا ومساًء.

-2 الفتاتاِن اللتاِن مُتيطاِن األذى 
ريِق. عن الطَّ

.................................. 3-

.................................. 4-

.................................. 5-

.................................. 6-

يعجبني

ائَل. جُل الذي َينهُر السَّ -1الرَّ

-2 الفتاتـاِن اللتاِن تعبثان بمواد 
املخترِب اخلطرِة.

.................................. 3-

.................................. 4-

.................................. 5-

.................................. 6-

ال يعجبني
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9
أتسىَّ وأتعـلَّم

ما ُدول جملُس التَّعاوِن اخلليجي ؟

وِل متتُد منه يٌد حَتمُل اساًم موصواًل. - علٌم لِكلِّ دولٍة ِمْن تلَك الدُّ
وِل ، ولكن َينقُصها اسٌم موصوٌل. ُ كلٌّ منها عن دولٍة من تلَك الدُّ - مجٌل تعربِّ

 ُ وألعرف اإلجـابَة ؛ أختاُر العلَم الذي حيمل االسـَم املوصوَل املناسَب للجمـلِة التي تعربِّ
ولِة. عن الدَّ

للمساعدة

ذي
ال

ذان
الل

الذين

الاليت

التي

اللتان
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1-  حكاُمها هم آل صباح ............................. بـادورا

).......................(      بطـرِح فكرِة مرشوِع التَّعـاوِن اخلليِجي .          

 -2 عاصمُتها أبو ظبي  ............................. َشهـدْت أوَل 

).......................( وِل.                     اِم تلَك الدُّ         اجتامٍع حلكَّ

 -3 اللباُن و التَّمُر ها املنتجان  ............................. تشتهُر

).......................(         هبام ِظفـار إحدى حمافظاهتا.              

ُس   -4 علُمها هو العلُم الوحيُد  ............................. ال ُينكَّ

).......................(         أبًدا احـرتاًما ملا ُكتَِب عليه.           

 -5 فيها جامعـُة اخلليـِج باملنـامِة ، وهي ملتقى

).......................(         لطالباِت اخلليـِج ............................. يلتحْقَن هبا.         

 -6 مسيعيُد وجبُل دخان ها املنطقتان ............................. 

        َترتكُز فيهام حقـوُل برتوهِلا.                   ).......................(

دول جملس التعاون اخلليجي اجلمــل املسـاعـدة



أواًل : مفهـومـه

ُلـْعـَبــٌة َشـْعـبِــيَّــٌة

ُلْعبَة )االختباء(، قالْت مها وِهَي خُتاِطُب  َبْيتِهم  لَِيلَعبوا يف حديقِة  َغاُر  َخَرَج اإلخوُة الصِّ
جِر، وزياٌد يقُف إىل جانِـبِك فهو  سلامَن: َأْنَت أغمْض َعْينيك، ونْحُن َنْرُكُض وَنْختبُئ بني الشَّ

نا َيْسمُح لك بأن َتْفتَح َعْيَنيك وَتْكِشَف أماِكَننا. احلاِرُس، عندما نختبئ كلُّ
وِر الثَّاين تكوننِي َأْنت احلارَس يا مها. قـال زياٌد : أنا ال ُأحبُّ َأْن َأْبقى احلارَس دائـاًم، يف الدَّ

ْعَبَة. ـَفْقَنا ، لَِنْبَدأ اللُّ َأَجابْت مها : حسًنا ، اتَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
دا االسم الذي حلَّ الضمري حمله. ُفا الضـمري.                           -2 حُيدِّ -1 ُيعرِّ

ـمـيـــر الـدرس السـابـع  : الـضَّ

حماولة للفهم

س-  َهْل َلِعْبت يومًا ُلْعَبَة )االختباء( ؟ َمَع َمْن ؟
ًة ُأخرى. ي َألعاًبا َشعبيَّ س- ُأَسمِّ
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أمثلة للمالحظة

اطُب سلامَن : أغمْض عينْيك. -1 قالْت مها وهي خُتَ
َث زياٌد عن نفِسِه قائال : أنا ال ُأِحبُّ َأن َأْبَقى احلارَس دائاًم. -2 حَتدَّ

غاُر لِيْلعُبوا يف حديقِة بيتِِهم. -3 َخَرَج اإلخوُة الصِّ

اطُب سلان( ال : يف مجلِة )هي خُتَ أوَّ

)مها( اطُب سلامَن ؟                 س- َمن الَّتي خُتَ

س- َأظاهرٌة كلمُة )مها( يف هِذِه اجلملِة ، أم غرُي ظاهرٍة )خمتبئة( ؟                     )غري ظاهرٍة(

ْت حملَّ االسِم )مها( يف اجلملِة ودلَّْت عليه ؟  س- ما الكلمُة الَّتي حلَّ

ْت حملَّ االسِم  مها(                                                                              )ِهَي  حلَّ

)الضمري( ي هذِه الكلمَة )هي( ؟              س- َماَذا ُنسمِّ

ـابقَة عى : ثانًيا : ُأَطبُِّق املناقشَة السَّ
مجلِة )َأنا ال ُأِحبُّ أْن أبقى احلارَس دائاًم(.

ومجلِة )لِيلعُبوا يف حديقِة بيتِِهم(.

ُأالِحـُظ :

      ) َأنا  ضمرٌي حلَّ حملَّ االسِم  زياد (.
      ) واو اجلامعِة  ضمرٌي حلَّ حملَّ االسِم  اإلخوة (.

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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امئَر حِتلُّ حملَّ األسامِء ، فهْل هي أسامٌء مثُلها ؟        ) نعم (  - بام أنَّ الضَّ
ُلعبِة )االختباء( يتبُئ اإلخوُة َفكذلَِك يف الكالِم ختتبئ أحياًنا أسامٌء،  ُه كاَم يف  َأنَّ  ُ يتبنيَّ وهكَذا 

امئر(. يها )الضَّ ويظهُر مكاَنا أسامٌء ُنسمِّ

الَقــاعــَدة :

ـالِم. مثـال : أنِت تبادريـن زميالتِـك بالسَّ

مرُي : اسٌم حَيـلُّ حمـلَّ اسٍم آخـَر ويـُدلُّ عليه. الضَّ

ه : مرُي حملَّ ُد االسم الذي حلَّ الضَّ ٍن، ُثمَّ ُأَحدِّ َأقرُأ اجلمَل اآلتيَة، وأِقُف ِعْنَد كلِّ ضمرٍي ملوَّ

غرية(.  َث الوالُد َمَع ابنتِه قائال : أنا مرسوٌر حِلصُولِِك عىل جائزِة )الكاتبة الصَّ -1 حتدَّ

-2 َقرَأ أمحُد عْن إنجازاِت بالدِه ، وهو فخوٌر بِها.

حبِة. هاُت َيسْهرَن عىل راحِة األطفاِل ؛ لذا ُهنَّ أحقُّ النَّاِس بُِحسِن الصُّ -3 األمَّ

-4 املسلمون دعُموا صموَد أبناِء فلسِطني.

-5 َأْثـَنى اجَلـدُّ عىل حفيَدْيـِه قائـال : بـارَك اهللُّ فيُكـام، فأنتام مطيـعاِن لَِوالديُكـام وتدعـواِن هَلُام.

. ِهيَّ -6 النَّحلُة حرشٌة نافعٌة، وهي ُتْعِطينا العسَل الشَّ

َتـْدِريـٌب
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مري هالضَّ مري حملَّ مرياالسم الذي حلَّ الضَّ هالضَّ مري حملَّ االسم الذي حلَّ الضَّ

-1 أنا

   - ك

-2 هو

   - ها

-3 هن

-4 و

-5 أنتام

-6 هي

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

84



الـدرس الثامـن  :

مرِي املنفصِل  أ- مفهـوم الضَّ

أمثلة للمالحظة

بيِع. بيعِة يف فصِل الرَّ - أنا ُأحبُّ َمنظَر الطَّ
- ها ُيشاركان يف أسبوِع املروِر.

ٍة و نشاٍط. - يا طالباٌت أنتن مقبالٌت عىل العلِم هبمَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 يميِّزا الضائر املنفصلة من الضائر املتصلة يف مجل معطاة.

مرُي هو اسٌم حيلُّ حملَّ اسٍم آخر، ويدلُّ عليه. الضَّ

ائَر يف اأَلمثلِة السابقِة. ُ الضَّ - ُأعيِّ

طِق والكتابـِة أم متصاًل بكلمٍة أخرى؟         امئـِر مستقالًّ يف النُّ س- أجـاَء كلُّ ضميـٍر من هذِه الضَّ

طِق والكتابِة(                                                                                                )جاء مستقالًّ يف النُّ
طِق والكتابِة ؟ ى الضمرُي الذي يأيت مستقالًّ يف النُّ س- ماذا ُيسمَّ

                                   ) ُيسمى ضمرًيا منفصاًل (

مرِي )منفصٌل ومتَّصٌل( أنواُع الضَّ

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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ى ضمرًيا منفصاًل. طِق والكتابِة ُيسمَّ كلُّ ضمرٍي يأيت مستقال يف النُّ

)أ(

-1 قطَف الفـالُح الثمَر.

-2 منـزُل خـالٍد كبرٌي.

ُم جائزًة لسعيٍد. َم املعلِّ -3 َقدَّ

أمثلة للمالحظة

مرِي املتَّصِل : ب - مفهوم الضَّ

)ب(

-1 قال عن نفسه: قطفُت الثَّمَر.

-2 خاطبه حممٌد قائال : منزُلَك كبرٌي.

ُم جائزًة له. َم املعلِّ -3 َقـدَّ

نَة يف املجموعِة )أ(. ُل األسـاَء امللوَّ َأتأمَّ
)ُأضمرْت( س- َأظهرْت هذِه األسامُء يف املجموعِة )ب( أم ُأضمرْت ؟              

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ْت حَملَّ هذِه األسامِء ودلَّْت عليها يف املجموعِة )ب( ؟ امئُر التي َحلَّ س- ما الضَّ

مرُي ) الـتـاء ( حلَّ حمل االسِم  ) الـفـــالح ( ودلَّ عليه. -1 الضَّ

مرُي ) الكاف ( حلَّ حمل االسِم ) ................. ( ودلَّ عليه. -2 الضَّ

مرُي ) اهلـاء ( حلَّ حمل االسِم  ) ................. ( ودلَّ عليه. -3 الضَّ
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طِق والكتابِة ، أم متَّصلًة بكلامٍت قبلها ؟ ًة يف النُّ امئُر مستقلَّ س- َأجاءْت هذِه الضَّ

مرُي ) ................. ( متَّصاًل بكلمة   ) قطف (. جاَء الضَّ

مرُي ) ................. ( متَّصاًل بكلمة   ) منزل (. جاَء الضَّ

مرُي ) ................. ( متَّصاًل بحرف  ) الالم (. جاَء الضَّ

امئُر ؟ س- ما نوُع الكلامِت التي اتَّصلْت هبا الضَّ

     ) َقَطَف  ِفعٌل                  َمنزٌل  اسٌم                     الالم  حرٌف (   

قبله َسواًء  طِق والكتابِة ويأيت متَّصال بكلمٍة  النُّ الذي ال يستقلُّ يف  مرُي  الضَّ ى  ُيسمَّ س- ماذا 

ى ضمرًيا متَّصاًل( َأكانت فعاًل، أم اساًم، أم حرًفا ؟      )ُيسمَّ

قبَلُه  بكلمٍة  متَّصاًل  ويأيت  والكتابِة  طِق  النُّ يف  يستقلُّ  ال  ضمرٍي  كلُّ 
ى ضمرًيا متَّصاًل. )فعل، اسم، حرف( ُيسمَّ

الَقــاعــَدة :

ائُر نوَعان : منفصلٌة ومتَّصلٌة. الضَّ

طِق والكتابِة. مرُي املنفصُل هو : كلُّ ضمرٍي يأيت مستقالًّ يف النُّ الضَّ

طِق والكتابِة ، ويأيت متَّصاًل  مرُي املتَّصُل هو  : كلُّ ضمرٍي ال يستقلُّ يف النُّ الضَّ

بكلمٍة قبَله ) فعل ، اسم ، حرف (.
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1
ُز نوَع كلِّ ضمرٍي ُخـطَّ باألمحِر فيا يأيت : ُأميِّ

﴾ )البقرة(. -1 قال تعاىل : ﴿

﴾ )طه(. 2 - قال تعاىل :﴿

﴾ )طه(. -3 قال تعاىل : ﴿

ُر اللِّسـاَن تقوُل : اتِق  ها ُتَكفِّ -4 قال رسول اهللـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  : »إَِذا َأْصبَح ابُن آدَم  َفإِنَّ اأَلعَضـاَء ُكلَّ

َ فينا فإِنَّاَم نحُن بَك فإْن اْسَتَقْمَت  اْسَتَقْمـنا، وإْن اعوَجـْجَت اْعَوَجـْجـَنـا«)1(. اهللَّ

مـاَيَة. -5 أنتام جتيـداِن الرِّ

)1( رواه الرتمذي، رياض الصاحلي حتقيق األلباين، برقم )1529(.

َتـْدِريـبـــاٌت

نــوعـــــه ميـر نــوعـــــه الضَّ ميـر  الضَّ

88



ُد نوَع الكلمِة التي اِتَّصـل هبا :  ٍن، ثمَّ ُأحدِّ    َأقرُأ اجلمـَل اآلتيَة وُأالحـُظ كلَّ ضمرٍي متَّصٍل ملوَّ

﴾ )الكهف(. -1 قال تعاىل : ﴿

﴾ )الضحى(. -2 قال تعاىل : ﴿

﴾ -3 قال تعاىل : ﴿

                     )آل عمران(.

﴾ )غافر 16(. -4 قال تعاىل : ﴿

يخاِن الفاضالِن أجاَبا عن مجيِع االستفتاءاِت. -5 الشَّ

ْقَنها عىل احلائِط. ًة وعلَّ -6 الَفَتَياُت َأْعَدْدَن لوحاٍت إرشاديَّ

ـِي. ْت جوهرُة عن نفِسها قائلًة : سعدُت بزيارِة أقارب -7 عربَّ

2

نــوعـــــه ميـر نــوعـــــه الضَّ ميـر  الضَّ
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ائر الدرس التاسع  :  استعاُل الضَّ

ائر املنفصلة وإعـرابـهـا أ- الضَّ
م -1 ضائر املتكلِّ

أ( أْنُظُر إىل ُكلِّ صورٍة ، ُثمَّ َأْقرُأ ما ُكتَِب ِفيها :

ُم عن نفِسها فتقوُل : ُم عن نفِسِه فيقوُل :                        -2 هنٌد تتكلَّ    -1 أمحُد يتكلَّ

اًم يف ُكلِّ مثاٍل ؟                 )متكلٌم واحٌد( س- َكْم ُمتكلِّ
ُم يف كلِّ مثاٍل ؟                         )أمحـُد - هنـٌد ( س- َمِن املتكلِّ
ٌر  - ُمؤنٌَّث ( ٌر ُهو َأم ُمؤنٌَّث ؟                                     )ُمَذكَّ س- َأُمذكَّ

َث عْن نفِسِه ؟ ُم الواحُد حيناَم أراَد َأْن يتحدَّ مرُي الَّذي استخدَمُه املتكلِّ س- َما الضَّ
)َأَنـا(

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 ُيعيِّنا ضائر املتكلم الواردة يف األمثلة.                     -2 يضعا الضمري املناسب للمتكلم يف اجلمل املعطاة.

أنـا تلميـٌذ 
جُمتِهـٌد.

أنـا تلميذٌة 
جُمتِهـدٌة.

ُمناقشٌة واستنتاٌج

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :
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ب( َأْنُظُر إىل ُكلِّ صورٍة ، ُثمَّ َأْقَرُأ َما ُكتَِب فيها :

امِن :  امِن :                                         -2 ِهْنٌد َو زينُب َتتكلَّ    -1 َأمحُد َو خالٌد َيتكلَّ

ابقَة َعَى ُكلِّ مثاٍل يف املجموعِة )ب(. بُِق املناقشَة السَّ ُأطِّ

َثا عن نفسيِهام ؟ امِن حيَناَم َأراَدا َأْن يتحدَّ مرُي الَّذي استخدَمُه املتكلِّ س- َما الضَّ
)َنحـُن(

ًثا. ًرا أم ُمؤنَّ ِم املفرِد َسَواًء َأَكاَن مذكَّ اللِة عىل املتكلِّ مرُي )أنا( للدَّ ُيستخدُم الضَّ

نحُن تلميذتاِن جمتهدتاِن.نحُن تلميذاِن جمتهداِن.

َرْيِن أم ُمؤنََّثنْي. َمنْيِ اْثَننْيِ َسَواًء َأَكاَنا مذكَّ اللِة عىل متكلِّ مرُي )نحُن( للدَّ ُيستخدُم الضَّ
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ابقِة َعَى ُكلِّ مثاٍل يف املجموعِة ) ج (. َأطرُح أسئلَة املناقشِة السَّ

ُثوا عن َأنُفِسِهم ؟ ي استخَدمُه املتكلِّمون حيَنام أراُدوا أن يتحدَّ مرُي الذَّ س- َما الضَّ
)َنحـُن(

ِمني )ثالثة  اللـِة عىل مجاعـٍة من املتكلِّ مـرُي )نحُن( للدَّ ُيستخـدُم الضَّ
فأكثر( َسَواء َأَكاُنوا ذكوًرا أم إناًثا.

نحُن تلميذاٌت جمتهداٌت. نحُن تالميٌذ جمتهدوَن.

ج( َأْنُظُر إىل ُكلِّ صورٍة ، ُثمَّ َأْقَرُأ َما ُكتَِب فيها :

ْمَن : موَن :                         -2 ِهْنٌد َو زينُب َو فاطمُة َيتكلَّ      -1 َأمحُد َو خالٌد َوهشاٌم َيتكلَّ
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الَقــاعــَدة :

ِم املفرِد للمتكلِّ
ًرا أو مؤنًثا ( ) مذكَّ

ـ أنا مسلٌم َأْعَتزُّ بدينِي.

ـ أنا مسلمٌة َأْعَتزُّ بدينِي.

أنــا

َمنْيِ االثَننْي للمتكلِّ
َرْين أو مؤنََّثنْي( )مذكَّ

ـ نحُن مسلامِن.
ـ نحُن مسلمتاِن.

نحـن

جلامعة املتكلِِّمني
)ذكوًرا أو إناًثا(
ـ نحُن مسلُموَن.
ـ نحُن مسلامٌت.

نحـن

ضائـر املتكلم

َتــْدِريـبـاٌت

1
ِم فيا يأيت :  ا حتَت ضمرِي املتكلِّ َأرُسـُم خطًّ

﴾ )آل عمران 52(. -1 قال تعاىل : ﴿

﴾ )هود(. -2 قال تعاىل : ﴿

93



)1( صحيح سنن الرتمذي برقم 1918.

ٍم ُمَناِسٍب :  َأمأُل الفراَغ بِضمرِي ُمتكلِّ

1 - .............................. َفتاَتاِن ُنحِسُن جتويَد الُقرآِن.

ُف يف احلديِث مَع إِْخويِت. 2 - .............................. َأَتلطَّ

3 - َقاَل الَوالِداِن :  ..............................  َمْسؤوالن عن تربية َأبَنائِنا.

لباِت. 4 - .............................. ال ُأرِهُق َوالَِديَّ بِكثرِة الطَّ

5 - .............................. َبائَِعان َأِميَناِن.

-6 ترشيُد االستهالِك واجٌب وطنيٌّ ..............................  نلتزُم بِه.

2

بًة .  قَة، َوَشاهْدُت َمَناِظَر َخالَّ    َأَنا َرِكْبُت العربَة املعلَّ

اعة، َفَاَذا َسَيُقوُلوَن ؟  ُم مَجَ     َلو َكاَن املتكلِّ

 ..............................................................................................

3

4
   نحُن ُنعـاِوُن َوالَِدَنا ، وَنْحـرِتُمه.

ُم واحًدا، َفَاَذا سيقوُل ؟  ................................................................................      لو َكاَن املتكلِّ

اَبَة والُوْسطى)1(. ِة كهاَتنِي« وأشاَر بُأْصُبَعْيِه يعني: السبَّ -3 قال رسوُل اهللـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  »َأَنا وَكاِفُل اليتيِم يف اجلنَّ
. ـرعيِّ -4 نحُن املسلامِت نلتزُم باحلجاِب الشَّ
-5 نحُن الفائزتاِن يف مسابقِة ناِدي اإلعراِب.

اعر أمحُد شوقي : -6 قال الشَّ
َبا  حا الصِّ لُكْتِب  با َل  بــدَّ ــْن  َم ــا  ن .أ َبا لكتا ا اّل  إِ ــًا  ــي ف وا يل  ـــْد  ِج َأ َلْ 
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5
َن فقرًة اِْرَتَدْت فيها مخُس طالباٍت أزياَء  ادِس تضمَّ فِّ السَّ َأَقامِت املدرسُة حفاًل لطالباِت الصَّ

خمتلفًة ملناطِق اململكِة ، و ُطِرَح َعَلْيِهنَّ ُسَؤاٌل : ِمْن َأْيَن أنُتنَّ ؟

ٍم مناسٍب. ُأْكِمُل احلديَث يف كلِّ ِعبارٍة مع البدِء بِضمرِي متكلِّ

.......... من املنطقة ..........

التي تضم يف باطنها آبار البرتول
وتشتهر بواحات النخيل 

وشواطئها اجلميلة.

.......... من منطقة ............

يمتد فيها جبال أجأ وسلمى
ومن مدهنا َبْقَعا  واحلائِط.

.......... من حمافظة  ............

التي تعد بوابة احلرم الرشيف 
ى بعروس البحر األمحر. وُتَسمَّ

.......... من منطقة ........... 
مقصد املصطافي ملا حباها اهلل 

من طبيعة جذابة.

........... من منطقة .......... 
قلب اجلزيرة النابض الذي 

يضم عاصمة البالد

................. زهر

وض يف أرض الرَّ
هذا الوطن املعطاء.
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ُل فيها ُكلَّ سلوٍك َحَسٍن  يف آخِر مساِء كلِّ يوٍم وقبَل النَّوِم ُأراجـُع نفس وُأمِسُك بورقٍة وقلٍم ُأسجِّ
ٍم ُمناسٍب )1(. ٍف بضمرِي متكلِّ أو غرَي حسٍن َصَدَر ِمنِّي يف َهَذا اليوِم ، وَأبدُأ ُكلَّ تصُّ

6

فات حسنة فات غري حسنةتصُّ تصُّ

ه التالميذ والتلميذات إىل كيفية معاجلة السلوكات غري احلسنة . )1( ُيوجَّ

96



7
َأتسىَّ وَأتعـلَّم

َأسرُي مَع حبَّاِت القمـِح عرَب املتاهـِة كي َأتتبَع ِرحلَة رغيـِف اخُلبِز إىل أْن يصَل إىل األرسِة ، ويف 
ٍم مناسٍب : طريقي َأمأُل كلَّ فراٍغ بضمرِي متكلِّ

ع العجَي ....... نقطِّ
إىل قطٍع صغريٍة.

......... نتناوُل اخلبَز

، ونحمُد اهلل. هيَّ الشَّ

قيَق  ......... َأعجُن الدَّ

باملاِء واخلمريِة.

............ َأطحُن 

حبوَب القمِح.

.......... نشرتي

اخلبَز.

............ ُأدخُل

العجَي يف الفرِن.
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الدرس العارش  :  ضمـائــر املخـاطــب

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

أ ( َأْنُظُر إىل ُكلِّ صورٍة ، ُثمَّ َأْقَرُأ ما ُكتَِب ِفيها :

       -1 أمحُد ياطُب خالًدا فيقوُل :                            -2 هنٌد ختاطُب زينَب فتقوُل :

        -3 أمحُد ياطُب خالًدا وِهشاًما فيقوُل :             -4 هنٌد ختاطُب زينَب وفاطمَة فتقوُل :

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :
-1 ُيعيِّنا ضائر املخاطب الواردة يف األمثلة .               -2 يضعا الضمري املناسب للمخاطب يف اجلمل املعطاة .

نا مجاًل مفيدة تشتمل عى ضائر خماطب مناسبة . -3 يكوِّ

أنِت
صديقٌة كريمٌة أنَت

صديٌق كريٌم

أنتا
صديقاِن
كرياِن 

أنتا
صديقتاِن كريمتاِن 
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   -5 أمحُد ياطُب خالًدا وهشاًما                           -6 هنٌد ختاطُب زينَب وفاطمَة 

      ونارًصا فيقـوُل :                                                        وعائشَة فتقـوُل :

ب( َأطرُح األسئلَة اآلتيَة عى كلِّ مثاٍل ، ُثمَّ ُأكمُل اجلدوَل :

ُه اخلطاَب لغرِيه ؟ خُص الَّذي ُيوجِّ س- َمِن الشَّ
ُه إليه اخلطاَب ؟    ) خماَطب ( خَص الَّذي ُيوجَّ ي الشَّ س- َماَذا ُنسمِّ

س- َمِن املخاَطُب ؟
س- َما نوُع املخاطِب من حيُث التَّذكرِي والتَّأنيث، ومن حيُث العدِد ؟ 

مرُي الَّذي ُاسُتْخـِدَم للخطاِب ؟ س- ما الضَّ

أنتن صديقاٌت كرياٌتأنتم أصدقاٌء كرماُء

ُمناقشٌة واستنتاٌج

الضمري املستخدم 
للخطاب

الشخص الذي 
ه اخلطاب وجَّ

املخاَطب
نوع املخاطب من حيث

العدد  التذكري 
والتأنيث

أنَت ) بفتح التاء (ُمْفَردُمَذّكرخـالد-1 أمحـد

أنِت ) بكرس التاء (ُمْفَردةُمَؤنَّث..........................-2  هنـد
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الَقــاعــَدة :

ضائر املخاطب

ر. أنَت : خِلَطاِب املفرِد املذكَّ
أنِت : خِلَطاِب املفردِة املؤنَّثِة.     

  - أْنَت رجٌل صالٌِح .
- أنِت امرأٌة صاحلٌة.

أنتام ُمَثنَّى .................... خالد و هشام ............. 3-
أنتام ُمَثنَّى ُمَؤنَّث ........................

و.......................
-4 هنـد

أنتم مَجع ُمَذّكر .........  و  .........

و...............
-5 أمحـد

أنتن مَجع .................... زينب و فاطمة 
وعائشة

............. -6

أْنتام : خِلَطاِب املثنى
رين أو مؤنَّثني (   ) مذكَّ

  - أْنتام رُجالِن َصاحِلاِن.
- أْنتام امرأتاِن صاحِلتاِن.   

كوِر. َأْنتْم : خِلَطاِب مجاعِة الذُّ

َأنُتنَّ : خِلَطاِب مجاعِة اإلناِث.
- أْنتْم ِرجاٌل صاحِلوَن.
- أنُتنَّ نساٌء صاحلاٌت.
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1
ا حتَت ضمرِي املخاطِب فيا َيأيِت : َأرُسُم خطًّ

﴾ )البقرة(. -1 قال تعاىل : ﴿

﴾ )البقرة 35(.    -2 قال تعاىل : ﴿

متاِن. -3 َشَكرِت األمُّ اِبنَتْيها وقالْت : َأْنُتام فتاتاِن ُمَنظَّ

هاُت املْستقبِل. -4 َأيَّـُتها الَفَتَياُت ، َأْنُتنَّ أمَّ

ا الَغِريبـاِن ؟ -5 َمْن َأْنُتام َأهيُّ

رِس واملطالعِة ، فنِْعَم الفتاُة َأْنِت. -6 إِْن ُتثابِري َعىل الدَّ

َتـْدِريـبـــاٌت

2

يِط ) التَّعاوُن واجٌب دينيٌّ  وَضورٌة  يف االجتاِمِع اأُلسبوعيِّ لِلعائلِة استمَع َأْفراُدها إىل رَشِ
ِة َبْينهم حتقيًقا هِلَذا املبدأ. ٌة ( فبادَر األبناُء إىل والِدهِتم َطالِبني ِمْنها توزيَع املهامِّ املنزليَّ اجتامعيَّ

ِت األمُّ ِمْن َذلك َو وّجهِت اخلطاَب إليهم قائلًة : َأْنُتام - يا زياُد و يا معاُذ -عليكام  رُسَّ
ِة ، وَأْنُتنَّ - َأيُتها الفتياُت - عليُكنَّ  خصيَّ تنظيُف وترتيُب ُغْرَفتِكام، والعنايُة بَِأْغراِضكام الشَّ
ا َأْنَت - أهيا الوالد احلنوُن - َفَعَلْيك العنايَة باحلديقِة  َكْنُس املنزِل واالهتامُم بنظافِة ُغْرَفتُِكّن ، َأمَّ

وَريَّ األشجاِر)1(، وَسَأُقوم أنا بام تبّقى ِمَن األعامِل. 

ا حتَت ضائِر املخاطِب . ابقَة، ثمَّ َأَضُع خطًّ َأْقرُأ القطعَة السَّ
)1( ري : سقي.
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3
َأِصُل ضمرَي املخاطِب يف العموِد )أ( با يناِسُبه يف العموِد )ب( :

) أ (
أنُتنَّ
أنتام
أنَت
أنُتم
أنِت

  آِمرون باملعروف.

. موهوبٌة  طـالبٌة    

مايَة. الرِّ جَتِيـدان    

. طيِّـٌب  َرجـٌل    

القـرآَن. َحِفْظُتنَّ    

)ب(

4
َأَضُع ضمرَي املخاطِب املناسِب يف املكاِن اخلايل ِفيا َيْأيِت :

باُب ........................ ِعامُد الوطِن . ا الشَّ    -1 َأهيُّ

سِم ؟    -2 َهْل ........................ َمْوُهوبتاِن يف الرَّ

   -3 ........................ يا َصِديقتِي ، حُتبِّنَي ِفعَل اخلرِي .

َهِر عىل راحِة املريضاِت . ضات ........................ مطالباٌت بالسَّ    -4 يا ممرِّ

ِج. يَن يف حفِل التَّخرُّ ُم لفهٍد وعلٍّ : ......................... املْسؤوالِن َعِن استِْقباِل املدعوِّ    -5 َقاَل املعلِّ

   -6 َأ مسافٌر ....................... غًدا ؟

5
َأْنُتام ُمواِطَناِن َصاحِلـاِن .

ـابقِة ُكالًّ ِمْن : ُأَخاطُب بالعبارِة السَّ
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ِريَم وِديمَة وسارَة :

.............................................................................................................ُعـْثـــمــــــاَن :

.............................................................................................................

6
َن مُجاًل ُمِفيدًة : َأْستخِدُم ضمرَي املخاطِب املناسِب مَع الكلاِت اآلتيِة أُلكوِّ

   خُمِلُصوَن     ............................................................................

   َخيَّاطتـاِن      ............................................................................

   فـــتـــاة      ............................................................................

7
َأنظُر إىل كلِّ صورٍة ، وَأقرُأ ما ُكتَِب َأماَمها ، ُثمَّ ُأكمُل الفراَغ باستعاِل ضمـرِي املخاطِب 

املناسب  :

نحُن من بالٍد فيها ُأوىل الِقبلَتـِي ، َأطفـالنا 

َأبطـاُل احلجـارِة ، فِمْن َأيَن نحُن ؟

.............................   من ..............................   
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ِة   واإلفريقيَّ ِة  العربيَّ وِل  الدُّ َأْكرِب  مْن  بالُدنا  ُتعترُب 

مساحًة ، وعاصمُتها اخلرطوم ، فِمْن َأيَن نحُن ؟

................................   من .................................. 

جزيرِة  شبِه  مْن  اجلنويبِّ  اجلْزِء  يف  بالِدي  تقُع 

العرب، وَتْشتِهُر بِزراعِة الُبنِّ ، فِمْن َأيَن أنـا؟

...............................   من  ................................. 
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8
َنشـاٌط ُلـغـويٌّ )1(

ُل بضمرِي خماطٍب ، ويضُعُه الثَّاين يف مجلٍة مفيدٍة ، ثمَّ يأيت الثَّاين بضمرِي خماطٍب  يقُف تلميذاِن ، يأيت اأَلوَّ

ُل يف مجلٍة مفيدٍة ، ... وهكذا .  آخَر ، ويضُعُه اأَلوَّ

9

12 6   ، ُثمَّ قسمتُه عىل   2   ، ُثمَّ ضْبت النَّاتَج يف    ما هَو العدُد الَّذي إذا قسمتُه عىل   

 . ) 2 = 12 ÷     = 6 ×     = 2 ÷     (           2 كان اجلواب 

كِل اآليت : ُن املساحاِت الَّتي حتوي ضائَر املخاطِب يف الشَّ عرَف اإلجابَة ؛ ُألوِّ أِلَ

هممتىكيفهوأين

عى مل يف أنتا كي عن

هي

ماذا

لن

أنِت

أناأنَتأنتم

نحُن

هنَّ اللو

أنتن

أن

هل مها

ِمنإىل

)1( تقوم التلميذات بأداء النشاط اللغوي نفسه.
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الدرس احلادي عرش  :  ضمـائـر الغـائـب

ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة ـ بإذن اهلّل ـ أن :
 -1 ُيعيِّنا ضائر الغائب الواردة يف األمثلة.

 -2 يضعا ضمري الغائب املناسب يف اجلمل املعطاة.
ا عن كلِّ صورة بجملة تشتمل عى ضمري غائب.  -3 يعربِّ

) أ (  -1 قاَل أمحُد خلـالٍد :                                           -2 سألت هنـٌد زينَب :

مُة :  ُم :                                                      -4 سألِت املعلِّ -3 سـأَل املعلِّ

هَي يف املكتبة.

أيَن فاطمُة ؟
لقد بحثُت عن هشام ومل 
أجْده، أتعرُف أين ُهو؟

نعم، هو يف 
احلديقـِة.

هل ليى ومنريُة 
غائبتاِن ؟

نعم ، مُها 
غائبتاِن.

هل نارٌص وسامل 
غائبان؟

نعم،

غائبان.
ُهـا
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-5 سأَل األُب ابنـُه :                                            -6 سألِت األمُّ ابنـَتها : 

َأطرُح األسئلَة اآلتيَة عى كلِّ مثاٍل ، ُثمَّ ُأكمُل اجلدوَل :
)غائب( ُث عنُه وهو غرُي موجوٍد ؟        خَص الَّذي نتحدَّ ي الشَّ س- ماَذا ُنسمِّ

س- َمِن الغائُب ؟
أنيِث ، وِمْن حيُث العدِد ؟ س- َما نوُع الغائُب ِمْن حيُث التَّذكرِي والتَّ

مرُي الَّذي حلَّ حملَّ الغائِب ؟  س- ما الضَّ

هل أنٌس وعزاٌم 
وعبُدالرحيم مشرتكون 

معَك يف مجاعة املكتبة؟         
                        

نعم، ُهم 
مشرتكون 

معي.

نعم، ُهنَّ
مشرتكاٌت

معي.

هل يَفٌء ودانُة ومجانُة 
مشرتكاٌت معِك يف 

مجاعِة حتفيِظ القرآِن ؟

ُمناقشٌة واستنتاٌج

الضمري املستخدم 
للغـائـب الـغـائـــب

نوع الغائب من حيث
الـعـدد  التذكري والتأنيث

هـــو
هــي
هـمـا
هـمـا
هــم

ُهــنَّ

مـفـرد
مـفـردة
مـثنـى
مـثنـى
مجـع
مجـع

مذكـر
مؤنـث

................

مؤنـث
مذكـر

.............

1- هـشــام
............. -2

3- نـاصـر وسـالـم
4- .......... و .......... 

5- .......... و ..........  و ..........
ٌء ودانُة ومجانُة 6- يَفْ
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ُصوٌر وَأمثَلٌة للُمالحَظة :

)ب(
هل الكتُب التي استعرِتا

ِمَن املكتبِة معِك اآلن؟

ال، هَي عى مكتبي.

قٌة عى احلائِط. هَي معلَّ

أين اللوحاُت
التي رسمَتها باألمِس؟

)هي( مرَي يف املثالنِي ؟      ُد الضَّ س- ُأحدِّ

مرُي ) هي ( يف املثالنِي ؟ )الكتب - اللَّوحات( هام الضَّ ذاِن حلَّ حملَّ س- َما االسامِن اللَّ

س- َما نوُع هذيِن االسمنِي ؟

ر، يدلُّ عىل مجع                                                    الُكتـب    مذكَّ

                                                   اللَّوحات    مؤنث، يدلُّ عىل مجع

س- َما الفرُق بني اجلمِع يف املجموعِة ) أ (، واجلمِع يف املجموعِة )ب( ؟ 
         ) يف املجموعة ) أ ( كاَن عاقاًل *، ويف املجموعة )ب( كاَن غرَي عاقِل(

* العاقل : هو اإلنسان الذي متيَّز بالعقل عن غريه.

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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ًرا أم مؤنَّـًثا. مرُي ) هي ( أيًضا جلمِع غرِي العاقِل ، سواًء أكاَن مذكَّ ُيستخدُم الضَّ

الَقــاعــَدة :

ضائـر الغائب

ِر. ُهَو   : للمفرِد املذكَّ
ِهَي  : للمفردِة املؤنَّثِة.

- هَو تلميٌذ حمبوٌب.
- هَي تلميذٌة حمبوبُة.

اُء. - هَي حدائُق غنَّ

ُهـاَم : للمثنى.
ريِن أو مؤنَّثنِي (.  ) مذكَّ

ا تلميذاِن حمُبوباِن. - ُهَ
ا تلميذتاِن حمُبوبتاِن. - ُهَ

كوِر. ُهْم  : جِلامعِة الذُّ
ُهنَّ : جِلامعِة اإلناِث.

- ُهْم تالميـٌذ حمبوبوَن.
- ُهنَّ تلميذاٌت حمبوباٌت.

109



ا حتَت ضمرِي الغائِب فيا يأيت : َأرُسُم خطًّ

﴾ )امللك(.                        -1 قال تعاىل  : ﴿

﴾ )املاعون(.             -2 قال تعاىل  : ﴿

ٍة َرَبطْتها، َفال ِهَي َأْطَعَمْتها، وال ِهَي  اَر يف ِهرَّ -3 قاَل رسوُل اهللِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »َدَخَلِت امـرأٌة النَّ

َأْرَسَلْتها َتأُكُل ِمْن َخَشاِش األرِض، حتَّى ماَتْت« )1(.

ِم. -4 املكتباُت عامرٌة بِالُكتِِب ، وِهَي ِمْن مصادِر التَّعلُّ

-5 الحسُن والُحسْيُن اْبَنا عليِّ بِن أبي طالٍب ، وُهما سـيَِّدا شباِب أهـِل الجنِة - رضي الله 

عنهم - أجمعين.  

يايل. -6 نزَل القرآُن الكريُم يف ليلِة القدِر، وِهَي خرُي اللَّ

ُة وُأمُّ كلثوٍم َوفاطمُة. سوِل - ملسو هيلع هللا ىلص - أرَبُع وُهنَّ : زينُب وُرقيَّ -7 بناُت الرَّ

)1( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح مسلم ، كتاب التوبة برقم 6982.

1

َتـْدِريـبــاٌت

2
كِل ضمرَي الغائِب املناسِب ، ُثمَّ َأضُعُه يف املكاِن اخلايل : َأختاُر ِمَن الشَّ

َصنِي. -1 الثَّعلُب حيواٌن َماِكٌر ، َو ..................... ُيكنَّى بَِأيب احْلُ

ُهـوُهـَمـا ُهْمُهّنِهـَي
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3
َأمأُل الفراَغ ِفَيا َيأيت بِضمرِي غائٍب ُمَناسٍب : 

ِة. مويَّ ورِة الدَّ    -1 ابُن النَّفيِس طبيٌب عريبٌّ مسلٌم َو ..................... مكتشُف الدَّ

اِشدوَن َأبو بكٍر َوُعمُر َوُعثامُن َوعلٌّ - ريض اهلل عنهم  - ، َو .....................     -2 اخُلَلفاُء الرَّ
ِة. ـِريَن بِاجلـنَّ مَن العرشِة املَبشَّ

يِن. الُة ركٌن ِمْن أركاِن اإِلسالِم ، و ..................... عامُد الدِّ    -3 الصَّ

تان َتشرتكاِن يف ضلٍع واحٍد ورأٍس واحٍد. اويَتاِن امْلُتجاِوَرتاِن ..................... اللَّ    -4 الزَّ

   -5 البِحاُر عميقٌة َو ..................... زاخرٌة بِالثَّـرواِت.

ُمون املروَر . َفَمْن ..................... ؟ -2 حُياِفُظون َعىل األمِن َوُينظِّ

عاٌت يف األعامِل اخلـرييَِّة. -3   ..................... ُمَتطوِّ

-4 ُسعاُد َو حصُة ُأختاِن ، َو ..................... َتعمالِن يف مدرسٍة واِحدٍة.

-5 املدرسُة .................... بيُتنا الثَّاين ، َفلنَحاِفظ َعىَل نظاِفتها.

4
ائِر يِف األمثلة اآلتيِة َعى نمِط املثاِل : َأضُع أساَء ظاهرًة بدال ِمَن الضَّ

اُج بيَنُهَما . ا َمَكاناِن َيْسَعى احُلجَّ -1 ُهَ

اُج بيَنُهَما . جَّ فا َواملروُة مكاناِن َيْسَعى احْلُ - الصَّ

-2 ُهو َخـاَتُم األنبياِء - ملسو هيلع هللا ىلص -.

اَتُم األنبياِء - ملسو هيلع هللا ىلص -. ـَ - ............................. خ
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5
البِة عبرَي َفَقالْت : َمُة عِن الطَّ ثِت املعلِّ حتدَّ

                                                                هَي َفَتاٌة َنِشيَطٌة.
َمُة ؟  البَِتني نوَف َوفوزيَة ، َفامَذا َستُقوُل املعلِّ َلو َكاَن احلديُث عِن الطَّ
                                                                ............................. نشيِطَتاِن.

َولو كاَن احلديُث َعْن طالباِت الفصِل ، َفاَمَذا َستُقوُل ؟
........................................                                                                

6
ُ َعاِّ َأَراُه يف ُكلِّ صورٍة باستعاِل ضمرِي الغائِب : ُأعربِّ

سوِل - ملسو هيلع هللا ىلص - ِمَن النِّسـاِء . -3 ِهَي َأّوُل مْن آمَن بِالرَّ

سوِل - ملسو هيلع هللا ىلص - ِمَن النِّسـاِء .  - ................................. َأّوُل مْن آمَن بِالرَّ

-4 ُهنَّ ُيواِسـنَي املْرَض .

- .................................. ُيواِسنَي املْرَض .

ُمون تالِميَذُهم الِعْلَم النَّافَع . -5 ُهْم ُيعلِّ

ُمون تالِميَذُهم الِعْلَم النَّافَع . - ................................. ُيعلِّ

..............................................................................................................................
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أتسىَّ وأتعـلَّم
ى ِمَن الوقِت ِفيام ينفُعها  َة ، أراَدْت َأْن تسَتِغلَّ َما َتـَبـقَّ ْت َنَدى واجباهِتا املدرسيَّ بعد َأْن َأْنَ

يها، فتناوَلْت ِكتاًبا من مكتبتِها بعنواِن ) مسابقاٌت ثقافيٌة (، ومِمَّا استوَقَفها َهِذِه األلغاُز. وُيسلِّ

ها، باستعاِل ضمرِي الغائِب املناسِب : ُأحاِوُل مساعدَتا يف حلِّ
-1 يطلُبُه النَّاُس إذا انقطَع عنهم ، ويدعوَن اهلَل بَأْن ُيْنِزَلُه عليِهْم، فإذا نزل َهَرُبوا واْخَتـَبُؤوا.

...........................................................

-2 يف رأيِس جوهرتاِن جاَرتاِن مجيلتاِن ، ال تزوُر إحداُها اأُلْخرى.
...........................................................

-3 وسيلٌة إعالميٌة تتألَُّف ِمْن مخسِة حروٍف :              
ُل حروِفها يف صِديقٍة َوليَس يف َحِديقٍة. - َأوَّ

- َثاين حروِفها يف رحيٍق َوليَس يف رفيٍق.
- ثالُِث حروِفها يف َجالٍِس وَقاِعٍد.

- رابُِع حروِفها يف َفلٍك َوليَس يف َملٍك.
- َخاِمُس حروِفها يف شجرٍة َوليَس يف شجٍر.

...........................................................

7
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ائـر املنفـصـلـة إعـراب الضَّ الدرس الثاين عرش :

-1 حممٌد مقتصٌد يف اإلنفاِق. 
-2 خالٌد معـروٌف بالكرِم.

-3 فيصٌل عضٌو يف مجعيِة الرّب

أمثلة للمالحظة

                          ) أ (    )ب(
يقول عن نفسه :
قـال له والدي :
قال عنه صديقه :

-1 أنا مقتصٌد يف اإلنفاِق. 
-2 أنَت معروٌف بالكرِم.

. -3 هو عضٌو يف مجعيِة الربِّ

نِة يف املجموعة )أ( ؟ ) مبتدأ ( س- ما املوقُع  اإلعرايبُّ لألسامِء امللوَّ
ُة هلذِه األسامِء ؟                                   ) الرفع ( س- ما احلالُة اإلعرابيَّ

ْت حملَّ هذِه األسامِء املرفوعِة ؟ امئُر املنفصلُة التي حلَّ س- يف املجموعة )ب( ما الضَّ
                                                                                             ) أنا - أنَت - هو (

امئِر حلَّ حملَّ املبتدأ املرفوِع ، فكيف ُيعرُب ؟ -  بام أنَّ كلَّ ضمرٍي من هذِه الضَّ
                                                                ) يف حملِّ رفـِع مبتدأ ()1(

امئُر ؟     ) ضامُئر رفٍع منفصلٍة ( ى هذِه الضَّ -  إًذا : ماذا ُتسمَّ

ُمناقشٌة واستنتاٌج

الَقــاعــَدة :

ى ضمرَي رفٍع منفصٍل. كلُّ ضمرٍي منفصٍل حيلُّ حَملَّ اسٍم مرفوٍع يكون يف حملِّ رفـٍع، وُيسمَّ

)1( يقتص يف تدريس ضائر الرفع املنفصلة عى وقوعها يف حمل رفع مبتدأ.
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1
ُه اإلعرايبَّ : ُ حَملَّ مرِي املنفصِل ، وُأبيِّ ا  حَتَت الضَّ َأضُع خطًّ

اِن للعمِل التَّطوعي.                        -1 أنتام حُمِبَّ

ًة.  -2 ُهنَّ َحريصاٌت عىل تربيِة أبنائِهنَّ تربيًة إسالميَّ

-3 أنا عضٌو يف مجاعِة النظاِم.                     

-4 أنَت مواظٌب عىل األذكاِر املأثورِة.            

ِة.           بٌة عىل اإلسعافاِت األوليَّ -5 هي متدرِّ

-6 نحن أهُل القرآِن واهلل موالنا ،
                                             فنعَم املوىل و نِعَم النصرُي)1(.

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

2
َأجعُل كلَّ ضمرٍي مِمَّا يأيت مبتدًأ ، وُأخرُب عنه بخرٍب مناسٍب :

)1( للشاعر : عبد الرمحن بارود.

  ........................................................  : هو  

  .........................................................  : أنا 

........................................................  : أنتنَّ 

  ........................................................  : ها 

املحل اإلعــرابـي

َتـْدِريـبــاٌت
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4
أ- مثال معرب :              - ها متعاوناِن يف سبيِل اخلرِي.

َأختاُر َثالَث َزَهراٍت ، وأجعُل كلَّ اسٍم فيها خرًبا لضمرِي رفٍع منفصٍل مناسٍب :

1 ـ ....................................................................................................

2 ـ ....................................................................................................

3 ـ ....................................................................................................

3

حماميانمسافراتطبيبمعلمتانجماهدون

ها

متعاونان

يف

سبيل

اخلري

إعـرابـــها  الكلمـة  

ضمرٌي منفصٌل يف حملِّ رفٍع مبتدأ.

خرٌب مرفوٌع ، وعالمُة رفعه األلُف؛ ألنَّه ُمَثـنَّى.

. حرُف جرٍّ

ه الكرسُة الظاهرُة ، وهو مضاٌف. اسٌم جمروٌر بفي، وعالمُة جرِّ

ه الكرسُة الظاهرُة حتَت آخره. مضاٌف إليه جمروٌر ، وعالمُة جرِّ
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-2 أنتم مساهون يف بناء الوطن.

إعـرابـــها  الكلمـة  

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

ب- ُأعـِرُب ما يأيت :
-1 أنا مسـرور بالنجاح.

إعـرابـــها  الكلمـة  

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................
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تـدريبـاٌت عى استعمـال الّضائـر املنفصلـة

ائَر املنفصلَة فيا يأيت، ثمَّ ُأصنُِّفها يف الشكل : ُ الضَّ ُأعيِّ

غريِة. -1 ريُم هي الفائزُة بلقِب األديبِة الصَّ

-2 نحن مواطنوَن خملصوَن.

عاِن اإلنتاَج الوطنيَّ يف بالِدنا.  -3 أنتام ُتشجِّ

اِث. َن يف إحياِء الرتُّ -4 هنَّ ُيساِهْ

لوُج يف َعْرَعَر ؛ تراشَق األطفاُل هبا وهم ُمْسَتْمتُِعوَن. -5 عندما تساقطِت الثُّ

 6-

1

ــَم يف ـــ ــل ــس ـــي امل ــا أخ ـــ ي
ِمْنـ ــــا   وأن ــي  ــنِّ م أنــــَت 

َبَلْد و ٍن  مـــكـــا ـــلِّ  ك يف 
وَجَسْد)1( َكــــُروٍح   ــَك   ـ

ضامئر الغائب ضامئر املخاطبضامئر املتكلم

)1( للشاعر إبراهيم أبو زيد سيِّد .

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

2
ُ َنْوَعه : َأضُع َضمرًيا ُمَناِسًبا يف املكاِن اخلايل، ُثمَّ ُأبيِّ

) ................. ( ريِق و ................ ُمْنَتبٌه .    -1 رِسْ يف الطَّ

118



) ................. ( ِمي.      -2 ................ ال َأْرَفُع َصْويت َأْثَناَء احلديِث مع ُمَعلِّ

) ................. ( ِة.    لَّ َوَياِن رَياَضَة ُكَرِة السَّ ُم لَِطالَِبنْيِ : ................ هَتْ -3 َقاَل املعلِّ

) ................. ( ِة.   ُة ................ َأْكرُب ُدَوِل ِشبِه اجلِزيَرِة العربيَّ عوديَّ ُة السُّ -4 املْملكُة العربيَّ

) ................. ( كِة.    اِت و ................ َتْسَبُح يف الرِبْ -5 َشاَهْدَنا الوزَّ

) ................. ( جاُل ................    -6 إْن حُتاِفُظوا عىل املَواعيِد فنِعَم الرِّ

) ................. ( وِح ،    مُة للتِْلِميـذاِت :   ................ َأْكُتُب َعىَل اللَّ -7 َقاَلِت املعلِّ

) ................. (    .        و ................ َتْكُتبَن يف دفاتِرُكنَّ

3
مـرِي عى نمـِط املثاِل املحلوِل،  ُن مجاًل ُمِفيـدًة بَِتْلِوين ُكلِّ مجلٍة بلوٍن مغايٍر ، مَع البدِء بالضَّ ُأَكوِّ

ُثمَّ َأكتُبها :
مهذبات

هنَّ 

ون
مل

تع

هم

نحن 

فتيات

ْعَر
ِِّّ لش

ا

أنتم
يَْنِظُمون

عى الصالة األبناء

ي
يرب أنتنَّ

نحافظ

جد
ب

- هنَّ يربِّنَي األبنـاء.

.................................................. -

.................................................. -

.................................................. -

.................................................. -
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4
وَأكُتُب  اجلدوِل،  يف  دِة  املحدَّ ـائِر  الضَّ باستخداِم  صياغَتها  ُأعيُد  ُثمَّ  ة،  املَظللَّ اجلمَل  َأْقَرُأ 

األفعاَل صحيحًة َمَعها :

5

أنا    ................................

نحن  ...............................

الن األسالَك. ها ُيوصِّ

أنَت................................

لون األسالَك. أنتم توصِّ

. ِلَّ أنا أصنـُع احْلُ

نحن  ................................

ها   ................................

. أنَت تصنـُع احللَّ

أنتم  ................................

أنـا   ................................

نحن نخيـُط اجللـوَد.

ها  ................................

أنَت ................................

أنتم  ................................

ِلـيَّ انـُع يصنـُع احْلُ اُز َيِيـُط اجلُلـوَدالصَّ ُل األسالَكاخلـرَّ الكهربائيُّ ُيَوصِّ

ُأَمثُِّل مِلا يأيت يف مجٍل مفيـدٍة مْن إنشائِي :

-1 ضمرِي املتكلمني.

-2 ضمرِي املخاطِب جلامعِة اإلناِث.

-3 ضمرِي الغائِب لغرِي العاقِل.

..........................................................

..........................................................

..........................................................

6
مرَيْيِن : )هَي( و )َأنا( مًعا َعَى نمِط املَثاِل : أ- َأْستعِمُل الضَّ

................................................................................................

خلوُد صِديَقتي. هَي حُتِبُّ اخِلياطَة ، وَأنا ُأِحبُّ َتْنِسيَق اأَلْزهاِر.
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مرييِن : )َأْنَت( و )نحُن( مًعا َعَى نمِط املَثاِل :  ب- َأْستعِمُل الضَّ

................................................................................................

َأنَت ُتعـالُج املرض ، ونحُن نـريبِّ األجـياَل.

7
مرِي املكُتوِب  ُله ُكلُّ مشهٍد مِمَّا َيْأيِت بُِجملٍة ُمفيدٍة باستعاِل الضَّ ُ َعِن التَُّصِف الَّذي ُيمثِّ ُأَعربِّ

ِعْنَد ُكلِّ ُصـورٍة.

) ضمري متكلم (

......................................................

اهلل أكرب

ه نظر التالميذ والتلميذات إىل الّسلوك احلسن وغري احلسن. *  ُيوجَّ

) ضمري غائب (

......................................................

) ضمري خماطب (

......................................................

تربعات
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...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ِم، َأو املخاطِب، َأو الغـائِب. َأْقرُأ ُسورَة )النَّازعات(، ُثمَّ َأستخِرُج َما ِفيَها ِمْن َضائِر املتكلِّ

8

9
ميهم ، فكتُبوا هلم بطـاقَة شكٍر وتقديٍر وعرفاٍن  ُموا ُمعلِّ ادِس َأْن ُيكرِّ فِّ السَّ َرِغَب تالميُذ الصَّ

بفضِلهم عليِهم ...  

ِم ، أو املخاطِب ،  ُأحاوُل املشاركَة يف كتابِة البطـاقِة باستعاِل ما أمكَن مْن ضمـائِر املتكلِّ
أو الغائِب .

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................
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ائر املتَّصلة )استعاهُلا وإعراهُبا( الدرس الثالث عرش :  الضَّ

-1 ضائُر الرفِع املتَّصلِة

-1 قالْت هنُد : قصْدُت املسجَد احلراَم.
اِن لبَسا لِباَس اإلحراِم. -2 احلاجَّ

-3 املسلموَن طاُفوا حوَل الكعبِة.

اُت أحرْمَن من امليقاِت. -4 احلاجَّ
-5 قالِت األُم البنتها : ارشبِـي من ماِء زمزم)1(.

أمثلة للمالحظة

نَة : ائَر املتَّصلَة امللوَّ ـابقَة، وُأالحُظ الضَّ ُل األمثلَة السَّ َأتأمَّ
ى ؟ امئِر املتَّصلِة ؟ وماذا ُيسمَّ س- عىل ماذا دلَّ كلُّ ضمرٍي من تلك الضَّ

م( )2(. ى)تـاء املتكلِّ مة؛ لذا ُيسمَّ مرُي املتَّصُل )التاء( يف)قصْدُت( دلَّ عىل)هنَد(املتكلِّ -1 الضَّ

ى )تاء املخاطب(.         وقد يدلُّ عىل املخاطِب مثـل )قصدَت - قصدِت( فُيسمَّ

ـى )ألف االثنني(. ان( املَثنَّـى؛ لذا ُيسمَّ مرُي املتصُل )األلف( يف )لبَسا( دلَّ عىل )احلاجَّ -2 الضَّ

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة ـ بإذن اهلّل ـ أن :
نا مجاًل تشتمل عى ضائر متصلة.          -1 يذكرا املحل اإلعرايب لكل ضمري متصل يف مجل معطاة.                 -2 يكوِّ

ائر املتصلة. يا الضَّ          -3 ُيسمِّ
ب له ... « صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 1164. ه التالميذ والتلميذات إىل فضل ماء زمزم »ماء زمزم مِلا رُشِ )1( ُيوجَّ

)2( تأيت ) التاء ( للمفرد كا يف املثال ، وتأيت للمثنى بنوعيه ) قصدمتا( ، وللجمع بنوعيه ) قصدتم وقصدتن (.

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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)1( )واو اجلاعة( يكتب بعدها ألف ؛ لتمييزها من الواو التي هي حرف من الفعل مثل )يدعو - يعلو (.
)2( ُيقتص يف تدريس ضائر الرفع املتصلة عى وقوعها يف حمل رفع فاعل.

)تاُء املتكلِم أو املخاطِب( - )ألف االثنني( - )واو اجلامعة( - )نون النسوة( - 
)ياء املخاطبة( ضـامئر تتصل بالفعل وتكون يف حمِل رفٍع.

ى  مرُي املتصُل )الواو( يف  ) ............................. ( دلَّ عىل )املسلمـون( اجلمُع املذكُر ؛ لذا ُيسمَّ -3 الضَّ

)واو اجلامعة( )1(.

ـات( اجلمُع املؤنث ؛ لذا  مرُي املتصُل )النون(  يف  ) ............................. ( دلَّ عىل )احلاجَّ -4 الضَّ

ى )نون النسوة(. ُيسمَّ

ى  مرُي املتصُل )الياء( يف ) ............................. ( دلَّ عىل )االبنـة( املخـاطـبة ؛ لذا ُيســمَّ -5 الضَّ

)ياء املخاطبة(.

)أفعـال( امئُر ؟  س- َما نوُع الكلامِت التي اتَّصلْت هبا تِلَك الضَّ

س- ما ِعالقة كلِّ ضمرٍي منها بالفعِل الذي اتَّصَل به ؟ )كلُّ ضمرٍي يدلُّ عىل َمن َقـاَم بالفعل(
)يف حمل رفع فاعل( )2( امئِر من اإلعراِب ؟             س- إًذا ما حملُّ تِلَك الضَّ
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-2 ضائُر النَّصِب واجلرِّ

أمثلة للمالحظة

نَة : ائَر املتَّصلَة امللوَّ ُل أمثلَة املجموعِة ) أ (، وُأالحُظ الضَّ  َأتأمَّ

ى ؟ امئِر املتَّصلِة ؟ وماذا ُيسمَّ س- عىل ماذا دلَّ كلُّ ضمرٍي من تِلَك الضَّ

أنِـي الوالُد. َم حممٌد عن نفسِه فقال : هنَّ -1 َتكلَّ
أَك الوالُد. -2 َخاَطَب ساِلٌ حممًدا قائاًل : هنَّ

أُه الوالُد. َث خالٌد عن حممٍد قائاًل : هنَّ -3 حَتدَّ

م لِـي هديًَّة. أنِـي والدي وقدَّ -1 هنَّ
م َلَك جائزًة. -2 كافأك املديُر عىل اجتهاِدك وقدَّ

ُه. -3 سعيٌد اعتذَر له صديُقه َفَساحَمَ

أ

ب

ُمناقشٌة واستنتاٌج

)1( تأيت )كاف اخلطاب( للمفرد بنوعيه مع اختالف حركة الكاف )كافأَك - كافأِك( وللمثنى بنوعيه )كافأكا( وللجمع بنوعيه )كافأكم - كافأكن(.
)2( تأيت )هاء الغائب( للمفرد بنوعيه )كافأه - كافأها( وللمثنى بنوعيه )كافأمها( وللجمع بنوعيه )كافأهم - كافأهن(.       

م ؛ لذا  مرُي املتَّصُل )الياء( يف )هنَّأين( دلَّ عىل )حممد( املتكلِّ -1 الضَّ
ى )ياء املتكلِّم(. ُيسمَّ

مرُي املتَّصُل )الكاف( يف )هنَّأك( دلَّ عىل )حممد( املخاطب؛  -2 الضَّ
ى )كاف اخلطاب()1(. لذا ُيسمَّ

لذا  الغائب؛  )حممد(  عىل  دلَّ  )هنَّأه(  يف  )اهلاء(  املتَّصُل  مرُي  الضَّ  3-
ى )هاء الغائب()2(. ُيسمَّ
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ُل أمثلَة املجموعِة )ب( : َأتأمَّ

مرَي املتَّصَل يف املثاِل األوِل. ُد الضَّ      - ُأَحدِّ
م ( ؟ مرُي ) ياء املتكلِّ س- بامذا اتَّصَل الضَّ

م ( ؟ مرِي ) ياء املتكلِّ س- ما املوقُع اإلعرايبُّ للضَّ

- يف حملِّ نصِب مفعوٍل به)1( حني دلَّ عىل من وقَع عليِه الفعُل )هنَّأ(.
- يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة حنَي ُأضيف إليه االسُم )والد(.

- يف حملِّ جرٍّ بحرفِّ اجلرِّ حنَي سبق بحرِف اجلرِّ )الالم(.

مرييِن )كاف اخلطاب وهاء الغائب( يف املثالني الثَّاين  ابقَة عىل الضَّ - ُأطبُِّق املناقشَة السَّ
والثَّالث.

)1( ُيقتص يف تدريس ضائر النصب املتصلة عى وقوعها يف حمل نصب مفعول به.

ِم، كاُف اخلطاب، هاُء الغائب( ضامئٌر متَّصلٌة تكون : )ياُء املتكلِّ
-1 يف حملِّ نصِب مفعوٍل بِه إذا اتَّصلْت بالفعِل.
. -2 يف حملِّ جرٍّ إذا اتَّصلْت باسٍم أو بحرِف جرٍّ

.) هنَّأين   ( يف  بالفعـِل  تَّصَل  ا

.) والدي   ( يف  باالسِم  واتَّصَل 

.) يل   ( يف  باحلـرِف  تَّصَل  وا
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فِع والنَّصِب واجلرِّ -3 ضمرُي الرَّ

أمثلة للمالحظة

-2 أصاَبنا أَلٌ شديـٌد. َقاَل األوالُد :      -1 تناولنا طعاًما مكشوًفا. 

ـُتنا. نْت ِصحَّ -4 حَتسَّ بيُب دواًء لنا.  -3 َوَصَف الطَّ

ن. مرَي املتَّصَل امللوَّ ابقَة ، وُأالحُظ الضَّ ُل األمثلَة السَّ َأتأمَّ
ى ؟ مرُي املتَّصُل ؟ وَماَذا ُيسمَّ س- َعىَل َماذا دلَّ الضَّ

ى )نا( املتكلِّمني (. مرُي املتَّصُل )نا( َدلَّ عىل األوالِد املتكلِّمني ؛ لذا ُيسمَّ      ) الضَّ
مرُي )نا( املتكلِّمني ؟                    س- باَمذا اتَّصَل الضَّ

مرِي )نا( املتكلِّمني ؟ س- ما املوقُع اإلعرايبُّ للضَّ

-1 يف حملِّ رفِع فاعٍل ِحنَي دلَّ َعىَل َمْن َقاَم بالفعِل ) تناول (.
-2 يف حملِّ نصِب مفعوٍل به ِحنَي دلَّ َعىَل َمْن َوَقَع عليه الفعُل )أصاب(.

-3 يف حملِّ جرٍّ بحرِف اجلرِّ ِحنَي ُسبق بحرِف اجلرِّ )الالم(.
-4 يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة ِحنَي ُأضيَف إليِه االسُم )صحة(.

)تناول(. بالفعِل  اتَّصَل   : األوِل     املثاِل  يف   

)أصاب(. بالفعِل  اتَّصَل   : الثَّاين   املثاِل  يف 

)الالم(. باحلرِف  اتَّصَل   : الثَّالث   املثاِل  يف 

)صحة(. باالسِم  اتَّصَل   : ابع   الرَّ املثاِل  يف 

ُمناقشٌة واستنتاٌج
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مرُي املتَّصُل )نا( املتكلِّمني( يكوُن :  )الضَّ
-1 يف حملِّ رفٍع أو نصٍب إذا اتصَل بـالفعل )حسب حاجة اجلملة(.

-2 يف حملِّ جرٍّ إذا اتَّصَل بحرِف جرٍّ أو اسٍم.

الَقــاعــَدة :

طِق والكتابِة، وإنما َيأتي متصاًل بفعٍل ميُر المتَّصُل : هو كلُّ ضميٍر ال َيستقلُّ في النُّ  الضَّ
                                 أو اسٍم أو حرٍف.

ضائر يف حمل رفع

تاء املتكلم أو 
املخاطب سِمعُتِ

ياء املخاطبة
اسَمِعي

ألف االثني 
سمعا

واو اجلاعة
 سمعوا

نون النسوة
 َسِمْعَن

ضائر يف حمل نصب أو جر

ياء املتكلم 
َسِمَعنِي

اخلطاب
 َسِمَعَك

الغائب
 سمَعُه

نا املتكلمي
َسِمْعَنا

ضمري يف حمل رفع أو نصب أو جر
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تاء املتكلم أو املخاطب

) قرْأُت ، قرْأَت ، قرْأِت (

تـاء التأنيث

) قرأْت هنـُد (

-2 ال تزاد ياٌء بعد تاٍء أو كاف املخاطبة ) أشكرِك ، تعاونِك ، لِك ، أحسْنِت(، وال 
تزاد كذلك يف ضمرِي املخاطبِة املنفصل ) أنِت (.

-1 الفرق بني تاء ) املتكلم أو املخاطب ( وتاء ) التأنيث ( :

- اسم ) ضمري (.                
- هلا حمل من اإلعراب.

- متحركة بالضم أو بالكرس
أو بالفتح.

- حرف ) عالمة تأنيث (.

- ال حمل له من اإلعراب.

- سـاكنة.
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يها عى نمِط املثاِل املحلوِل : نَة ِفيا يْأيت ، ثم ُأسمِّ ائَر املتَّصلَة امللوَّ ُأالحُظ الضِّ

1

)1( متفق عليه ، صحيح اجلامع برقم 5628 .

)2(رواه مسلم ، صحيح اجلامع برقم 5061 .

َتـْدِريـبـــاٌت

-1 قال تعاىل :  ﴿  ﴾ )الكوثر(.

-2 قال تعاىل :  ﴿  ﴾ )النور 31(.

-3 قال تعاىل :  ﴿  ﴾
                                                                                                )آل عمران 110(.

-4 قال رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »ما َزاَل جربيُل ُيوِصينِي باجلاِر  حتى ظنْنُت 

ُثه«)1(. أنه َسـُيَورِّ

-5 قال رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص : »لَِتْأُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكم«)2(.

سـِن ُخُلِقِهام.                              حيم حِلُ -6 َأشاَد املعلُم بأنٍس وعبِد الرَّ

ـِك. َن خطُّ بِيـَن عىل الكتـابِة لَِيَتَحسَّ -7 َأنِت َتَتَدرَّ

............................

............................

............................

............................

)كاف اخلطاب(

............................

............................
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3
بـاِح ، وقرأَت خـرَب اليوِم. -1 أنَت أرشفَت عىل إذاعــِة الصَّ

-2 أنِت  ..............................................................................

-3 أنتام  ..............................................................................

-4 أنتم  ...............................................................................

-5 أنتن  ..............................................................................

ُأْكِمُل النَّـاقَص عى نمِط العبارِة األوىل.

-1 نبيٌل وأمحُد ..........................................  عىل َجْنِي الثَّمـِر.

-2 أنـَت  ..........................................  عىل َجْنِي الثَّمـِر.

-3 الفتيـُة  ..........................................  عىل َجْنِي الثَّمـِر.

-4 َأَنــا    ..........................................  عىل َجْنِي الثَّمـِر.

-5 ُهـنَّ      ..........................................  عىل َجْنِي الثَّمـِر.

4
ا حتَت ضائِر النَّصِب واجلرِّ املتَّصلِة : َأخطُّ خطًّ

اهرين عىل أمنِهم. ُر املواطنون اجلنوَد السَّ -1 ُيقدِّ
ْبَت ُغرفَتَك ؟ -2 يا ساُل ، َهْل رتَّ

2
َأمامي َأوراٌق حتمُل فعاًل اتَّصَل بضائِر رفٍع خمتلفٍة ، َأختاُر الورقَة املناسبَة لكلِّ فراٍغ مِمَّا يأيت:

باتدربُت بنتدرَّ بَتتدرَّ بواتدرَّ تدرَّ
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5
ُ عن مشـاعِرِه بِالكتابِة. ُ عن  مشـاِعِرَك بالرسم ، وهو ُيعـربِّ َأنَت ُتعـربِّ

سم، وهي تعـربِّ عـن .............................  بالكتابِة. ين عـن ................................... بـالرَّ أنِت تعربِّ

بالكتابِة.   ............................. عن  ان  يعربِّ وها  سم،  بالرَّ  ..................................... عن  ان  تعربِّ أنتام 

ون عن .............................  بالكتابِة. سم، وهم يعربِّ ون عن ..................................... بالرَّ أنتم تعربِّ

َن عـن .............................  بالكتابِة. ْ سم، وهنَّ يعربِّ َن عـن  ..................................... بالرَّ ْ أنتنَّ تعربِّ

ُأكمُل النَّـاقَص عى نمِط العبـارِة األوىل.

6
ًة. َم يل هـديَّ ُم وَقدَّ ْمُت َصحيـفَة فصِل، فشكرين املعلِّ َأَنا َنظَّ

ُ ما يلزم. ابقِة،وُأغريِّ مرِي )أنا( يف العبارِة السَّ مرَي )نحن( مكاَن الضَّ َأضُع الضَّ

.................................................................................................................

7
ِر بضمرٍي ُمتَِّصـٍل مناسٍب عى نمِط املثاِل املحلوِل: َأختُص كلَّ عبـارٍة مما يأيت بإبداِل االسِم املكرَّ

-1 هذه آلُة تصويٍر جيِّـدٌة ، صوُر اآللة نقيَّـٌة.

ني عىل اخلرِي. -3 ُأَصاِحُب َمْن َتُدلُّ
-4 يا فتاتان ، بارك اهلُل فيكام.

المِة. -5 إيِنِّ أدعو ريبِّ أْن َيُعوَد أيب ِمْن سفِرِه بِالسَّ
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ه التالميذ والتلميذات إىل املبادرة يف أعال اخلري. )1( ُيوجَّ

- هذه آلُة تصويٍر جيِّـدٌة ، ُصَوُرهـا َنِقيَّـٌة.

َق التَّالميُذ أهداَفهم. -2 اجتهَد التَّالميُذ يف دروِسهم، وحقَّ
........................................................................................... -

جالن بُدعاٍء طيٍِّب. ِم)1(، وَفاَز الرَّ ِع بالدَّ جالن إىل التَّربُّ -3 َبـاَدَر الرَّ
........................................................................................... -

واِر. ْمُت القهـوَة للزُّ واَر، ثمَّ قـدَّ -4 استقبـلُت الزُّ
........................................................................................... -

8
ِة يف اململكِة ، فكانت هذِه احلصيلُة من  اخليَّ يـاحِة الدَّ حفيني استطالًعا َحوَل السِّ َأجَرى أحُد الصَّ

امئِر املتصلِة. َصها لنا ، وَأثناَء ِطبـاعِة تلَك اآلراِء َسقطْت بعُض الضَّ اآلراِء واالنطباعاِت التي خَلَّ
مـائَر املتَّصلَة املناسبـَة : ُأراجـُع ما َكتبُه ، وَأضُع الضَّ

- قاَل أحُد املصطافني : 
بُة،  ُة اخلـالَّ بيعيَّ َرْتنِـ ................... مناظُرهاالطَّ تِـ ................... إىل عسري حيث هَبَ )سافرُت مع ُأرْسَ

وِجَباُلـ.................. الشـاهقُة (.
- وقاَل آخُر :

لوَج ُتغطي روابِيها (. ) أَقْمَنا يف تبوَك أسبوًعا فَشاهْد .................. الثُّ
ا أحُدهم َفقد َأبدى إعجاَبه قائاًل : - أمَّ

حتسيناٍت؛  من  عليهام  طرَأ  ما  َشاهـدُت  وحنَي   ، الشـريفني  احلرمني  لزيـارِة  اهلُل  قني  )وفَّ
َشعر.................. بالفخِر واالعتزاِز وأنا َأرى بيَت اهللِ احلراَم ، ومسجَد رسولِه الكريِم قد 

شيدِة (. َحِظَيـ .................. هبذا االهتامِم الكبرِي من ِقبِل حكومتِنا الرَّ
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معلِّمي الغايل :
وَتقديري  ُشكري  َلك  َم  ُأقـدِّ أْن  ُيسعدين 

للجهـِد الذي بذلَتـُه يف تربيتِنا وتعليِمنا.
                                             تلميذك...

9
َأرسُم دائـرًة َحوَل الضائِر املتَّصلِة الواقعِة يف حملِّ نصٍب ، ومربًعا َحوَل الضائِر املتَّصلِة الواقعِة يف 

سالِة اآلتيِة : حملِّ جرٍّ يف الرِّ

10
ٍة باملوقِع  مرَي يف كلِّ مرَّ ٍة خمتلفٍة ، َأصُل الضَّ َر َضمرُي املتكلِّمي ) نا ( يف العبارِة اآلتيِة بَِمواقَع إعرابيَّ َتكرَّ

اإلعرايبِّ املناسِب لُه :

يف
حمل
جر

بحرف
اجلـر

يف
حمل 
رفع 
فاعـل

ـِة  ْمنا عىل املعلِم ، َفردَّ علينا السالَم ، وَشكَرَنا عىل  تطبيـِق سنَّ سلَّ
رسولَِنا ملسو هيلع هللا ىلص .

يف
حمل
جر

باإلضافة

يف
حمل 

نصب 
مفعول 

به

- وَذكَر آخُر :

ِة الذي َيمتاُز هبدوِء ِمياهِه وُنُعومِة ِرمالِـ.................. ، َفاَم أمجَل قيَّ ) َذهبَنا إىل شاطِئ الرشَّ

اًما ال ُتنسى يف ربوِع وَطنِِك الذي َيمنُحـ.................. األمَن واألماَن ! (. أن َتقيض أيَّ
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11
ُ املحـلَّ اإلعرايبَّ لكلِّ ضمرٍي متَّصٍل ُخـطَّ باألمحـِر : ُأبيِّ

﴾ )القصص 56(. -1 قال تعاىل : ﴿

.............................................................................................................................. -

-2 قال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »من دعا ألخيـِه بظهـر ِ الغيِب، قال امللك املوكل به آمني، ولك بمثـل«)1(.

......................................................................................................... -

ـالِة. ُن للصَّ -3 َنبَّهنِي املـؤذِّ

......................................................................................................... -

همَّ َأعـنَّا عىل ِذكِرَك وُشكِرَك وُحسِن ِعبادتِك. -4 اللَّ

......................................................................................................... -

اِء. ـرَّ اِء والضَّ ـرَّ َ يف السَّ -5 امحـِدي اهللَّ

......................................................................................................... -

. عيِّ -6 يا فتياُت ، التزْمَن باحلجاِب الرشَّ

......................................................................................................... -

)1( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح مسلم برقم 6928 .               )2( قطعها قطًعا مستأصاًل .
)3( رواه أبو داود ، صحيح اجلامع برقم 4314 .

12
حـِم  ِصَلُة الرَّ

ِحَم،  حِم واجبٌة ، وَقطيعُتها معصيٌة كبريٌة ، َفَقد َوَرَد يف احلديِث الُقديس : »أنا خلقُت الرَّ ِصلُة الرَّ
ُه «)3(. وَشَقْقُت هلا اساًم من اسمي، فمن وصلها وَصْلُته، ومن قَطَعها قَطعُته، ومن بتَّـها)2( َبَتـتُّ
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يارِة  ِحِم هي اإلحساُن إلى األقارِب فتارًة تكون بالماِل، وتارًة بالخـدمِة، وتارًة بالزِّ وِصلُة الرَّ
الِم. والسَّ

ـابَق ، ثمَّ ُأجيُب : أ - َأقرُأ النَّصَّ السَّ

ِحـِم ؟ س- َكيَف تكون ِصلُة الرَّ

............................................................................................................................................

ك ، خالَتك ؟ َتك ، عمَّ ٍة ُزرت فيها جدَّ س- متى كانْت آخَر مرَّ

............................................................................................................................................

ب - َأستخرُج من النَّـصِّ :

-1 ضمرًيا منفصاًل.                                           ....................................................................

-2 ضمرًيا متصاًل يف حملِّ رفِع فاعٍل.               ....................................................................

-3 ضمرًيا متصاًل يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة.          ....................................................................

اِء املتَّصلِة بالفعِل يف اجلملتي اآلتيتي : ُ نوَع التَّ ج - ُأبيِّ

) وصـْلـُت  أقـاربـي (                     ....................................................................

) وصَلْت هنُد أقارهَبا (                     ....................................................................

ُ املوقَع اإلعـرايبَّ لكلٍّ منها: مرَي املتَّصَل الذي حتته خطٌّ يف كلِّ مُجـلٍة مِمَّا يأيت، ثمَّ ُأبيِّ ي الضَّ د - ُأسمِّ

املـوقـع اإلعـرابــي ميـر ى الـضَّ مسـمَّ اجلـمـلـــة
...............................

...............................

...............................

...............................

- صلـي أقـارَبِك.

- يا أخي صلنِـي جَتْد ثواًبا
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ًنا  حِم، فقلُت له مضمِّ ُه عى صلِة الرَّ هـ- اجتمعُت مع قريٍب يل مل أَرُه ُمنُذ َفرتٍة طويلٍة، وأردُت أْن َأحـثَّ

كالِمي ضائَر متَّصلًة مناسبًة.

أيب احلبيب ...
ْمَتني  ْمَتني من دروِس احليـاِة ِعـَبـًرا ، علَّ ُل ، أنَت الـذي علَّ أنَت معلِّمي األوَّ
ريـُق اآلمُن من َمَهـاِوي  ـدَق هو الطَّ ْمَتني أنَّ الصِّ فيها أن ُأواِجَه الَعَثـراِت ، علَّ

. الكـِذِب والِغشِّ
فيا أبتي احلنـوَن ... ال تقلْق عىل مستقبِل فأنا ابنُتَك غـرُس َيَدْيك، وسأكوُن 

ًة بَك ما حييُت. بـارَّ
ابنتك ...  

13

َمْتها الفتاُة من والِدها. ابقَة ، ثمَّ َأذكُر ثالثَة أموٍر تعلَّ سالَة السَّ   أ- َأقرُأ الرِّ

سـالِة : ب- َأستخـرُج مَن الرِّ

   -1 ثالثَة ضامئَر منفصلة.                                                      .............. ، ............... ، .............. 

   -2 ضمرًيا متصاًل يف حملِّ نصٍب.                                         .................................................

   -3 ضمرًيا متصاًل يف حملِّ جرٍّ بحرِف اجلرِّ ، وآخـَر            .................................................

يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة.                                                               .................................................
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ُه مَن اإلعراِب. مرَي يف كلمِة )ما حييُت( بدائرة ، ثمَّ َأذكُر نوعُه وحملَّ جـ- ُأحيُط الضَّ

ُه مَن اإلعراِب ...............................................................    نوع الضمري .......................... حملَّ

مْت مواجـهَة العثـراِت. د- الفتـاُة تعلَّ

الفتاتان ...............................................................................     

الفتياُت ...............................................................................     

ابقِة. ُأكمـُل النَّاقَص عى نمِط العبارِة السَّ

ائِر املناسبِة : ُه عبارَة امتناٍن لوالديِت باستخداِم الضَّ  هـ - ُأوجِّ

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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14
أ- أمثلٌة معـربٌة :

-1 َأكثِري ِمن ِذكرِك هللِ.

إعـرابـــها الكلمـة
َأكـثر : ِفعـُل أمـٍر.

والياُء : ياُء املخاطبِة ، َضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ رفـِع فاعـٍل.
أكثـري

. َحرُف جــرٍّ مـن

ِه الكرسُة الظاهرُة حتَت آخرِه،  ذكـر : اسٌم جمروٌر بـ ) من ( ، وعالمُة جرِّ
وهو مضاف.

الكاف : كاُف اخلطاِب ، ضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة.

ذكـرك

. الالم : حرُف جـرٍّ
ِه الكرسُة الظاهرُة  ـه  : لفُظ اجلـاللِة ، اسٌم جمروٌر بالالِم ، وعالمُة جـرِّ اللَّ

حتَت آخـرِه.

ــه للَّ

إعـرابـــها الكلمـة
ب : ِفعـٌل ماٍض. أدَّ

نـا : ضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ نصِب مفعوٍل به.
أدبنا

والد : فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهـرُة عىل آخـرِه، وهو 
مضـاف.

نـا : ضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ جرٍّ باإلضافِة.

والدنا

بنـا والُدنـا. -2 َأدَّ
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  -4 ليتَنا حمافظوَن عىل الوقِت.

إعـرابـــها الكلمـة

ليت : حرٌف ناسٌخ ينصُب املبتدَأ ويرفُع اخلرَب.
ونـا : ضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ نصِب اسِم ليَت.

ليتنا

. ٍر ساِلٌ خرُب ليَت مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه الواو ألنَُّه مجُع مذكَّ حمافظون

. َحرُف جـرٍّ عىل

ِه الكرسُة الظاهرُة حتَت آخرِه. اسٌم جمروٌر بـ )عىل(، وعالمُة جرِّ الوقت

 -3 َساعدُتُه يف عبـوِر الشارِع.

إعـرابـــها الكلمـة

ساعد : ِفعـٌل ماٍض.
التـاء : َضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ رفـِع فاعـٍل.

اهلـاء : ضمرٌي متَّصٌل يف حملِّ نصِب مفعوٍل به.

ساعدته

. َحرُف جــرٍّ يف

ِه الكرسُة الظاهرُة حتَت آخرِه، وهو  اسٌم جمروٌر بـ ) يف (، وعالمُة جرِّ
مضاف.

ُعبوِر

ِه الكرسُة الظاهرُة حتَت آخرِه. مضاٌف إليِه جمروٌر، وعالمُة جرِّ الشارع
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)1( النون : تسمى نون الوقاية.

ب- ُأشـارك فـي اإلعـراب :       أسعدين)1( اجلـار بزيارته يل.

إعـرابـــها الكلمـة
أسعد، ِفعـٌل .................. ، والنون للوقاية، حرٌف ال حملَّ له من اإلعراب.

اليـاء : ................... ضمرٌي  ................... يف حملِّ نصِب ................... 
أسعدين

...................... مرفوٌع ، وعالمُة رفعِه ................... الظاهرُة عىل آخرِه. اجلـار

البـاء  : ............................................. 
َت حَتْ الظاهرُة   .................. ه  جرِّ وعالمُة   ،  .................. اسٌم   : زيارة  

            آخرِه ، وهو ................................. 
اهلـاُء  : هاء ..................... ضمرٌي ................... يف حملِّ .................. 

بزيارته

. الالُم   : ............. جـرٍّ
. اجلـرِّ .............. بحرِف  حملِّ   يف  .............. متصٌل  املتكلِم  ياُء   : الياء  

يل

دُت نفس عىل القراءة.  ج- ُأعـرب ما يأيت :      -1 َعوَّ

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

141



-2 َسـاِعدا املحتاج.

 -3 عرفنا فضل الوطن علينا.

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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15
أتسىَّ وأتعـلَّم

- ورقٌة وقلٌم لتسجيل عدِد النقاِط.

- قطعُة نقوٍد معدنيٌة.

رُّ يف املكان الذي وصَل  - زرٌّ أمحُر لاِّلِعِب األوِل ، وِزرٌّ أصفُر لاِّلعِب الثاين ، بحيث يوضع الزِّ
إليه ُكلُّ اَلِعٍب.

- تبدأ اللعبة بأن يرمي ُكلُّ الِعٍب قطعَة النقوِد ، فإذا أَتْت وجًها يتقدم ُخْطَوَتنْي ، وإذا أَتْت 
َظهًرا يتقدُم ُخطوًة واحدًة.

م إليها. - يقرأ الالِعُب ما هو مكتوٌب يف اخلاَنِة التي َتَقدَّ

َبَح نقـاَط السؤاِل ، وإذا  نِت اخلـانُة التي وصل إليها الالِعُب سؤاال ؛ جُييُب عنه لرَِيْ - إذا تضمَّ
ل جُيِْب ال يرَبُح شيًئا.

َقاِط إىل َرصيِدِه عنَد ِرْبِحِه. - ُيضيف الالعب عدَد النِّ

   ويأخُذ الالعُب الثاين الدوَر ، وهكذا...

ما حتتـاج إليـه اللعبـة :

شــروط الـلـعبــة   
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الشجرة ظل وعطاء

ـ أذكر فائدة للشجرة

حتوي ضمرًيا متصاًل.

أربح 5 نقاط.

اهلل  يكتب  يزرع زرًعا  ـ من 

له به صدقة.

ـ أستخرج ضمرًيا متصالً يف حمل جر

أربح 10 نقاط.

ر  شجا أل ا ُتقطع  ما  عند

وتنجرف  الرتبة  تتعرى 

مع الرياح واألمطار.

أكسُب معلومة.

تسيء إلّي حرام عليك أما 

أنا ظل يقيك اهلجريا

ـ أكتشف كل ضمري يف البيت السابق.

أربح 10 نقاط. نحن نستخدم وسائل الري 

يف  عد  تسا لتي  ا يثة  حلد ا

املحافظة عى الثروة املائية.

أذكر نوع الضمري املنفصل.

أربح 10 نقاط.

اجلراد من احلرشات التي 

تتلف املزروعات.

أكسُب معلومة.

زرُت مع أهي حديقة عامة

ومل أرم بقايا الطعام عى األرض.

أستخرج ضمرًيا متصالً يف حمل رفع.

أربح 5 نقاط. ال وناجح  ـ قمت بدور فعَّ

يف تشجري الساحة أمام بيتك.

خليمة  الــتــقــدم  يل  ــق  حي

االسرتاحة.
خيمة االسرتاحة

ية  حليو ا ت  نا مكا إل ا مري  تد

لألرايض املنتجة يؤدي إىل ظهور 

ظروف البيئة الصحراوية عليها، 

وهو ما يسمى بالتصحر.

أكسب معلومة.
رأيت جمموعة من الصغريات يقطفن 

األزهار ويلقي هبا عى األرض.

أوجه نصيحة هلن فيها ضمري متصل.

أربح 5 نقاط. بارك اهلّل فيك ونفعك بعلمك

لقد وصلت إىل خط النهاية.

العمل  يف  اجلد  ابن  نا  أ ـ 

وقصدي الفوز يف األمل

ما املوقع اإلعرايب للضمري املنفصل )أنا( ؟

أربح 10 نقاط
حيق يل

طلب املساعدة يف السؤال القادم.
النـهـايـة

البدايـة
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ة عى النَّكرة واملعرفة تـدريبـات عامَّ

ْمُتها ولن أنساها : قواعد تعلَّ

معـرفةنكـرة

االسـم نوعـان

حقيبة املدرسة ـ كتاب اهلّل

حممـد ـ مـكة

املسجد ـ املصنع
 املعرف 
بـ)ال(

املعرف 
باإلضافة

ـ تلك
ذا ـ هذان 

ه

منها :اإلشارة اسم 

االسم
املوصول

منها :       

الذي ـ اللذان ـ الذين
أنا ـ أنت ـ ـك ـ نا منها :الضمري 

أنــواع 

املعــارف

العلم
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1

وِن األمحِر،  َأضُع كلَّ معرفٍة ممَّا سبق يف مكاهِنا املناسِب أُلكمَل احلواَر اآليت، عى أْن أكتَب العلَم باللَّ

وِن األسوِد. مرَي باللَّ وِن األزرِق، والضَّ وِن األخرِض، واالسـَم املوصوَل  باللَّ َف بـ)ال( باللَّ واملعـرَّ

سامية          التي          نحُن          األوراق          الذي          أنـا          العلبة           ساميأنَت         البيئة          

ما رأُيَك يا ............ لو صنعنا من هذا الكرتوِن 
علبًة  لنضَع فيها الورَق ............. استعملناه ؟

هذِه فكرٌة جيِّـدٌة   
يا ................... 

إًذا دقائق وتصبُح     
 ................

جاهـزًة .

.............. غلفَت 
العلبَة، و ........... 

سأرسُم عليها.

ي - أنَّ - الورَق ُيصنُع من األشجاِر، وأنَّ كلفَة  أال تعلمَي يا ُأمِّ
تصنيِعِه من األشجار أكرُب بكثرٍي من إعادِة تصنيعِه من الورِق 

املستعمل سابًقا، وبالتايل ................ نسهُم يف املحافظِة
عى الثَّرواِت الطبيعيِة ونظافِة ......................

وملاذا ؟ 
حتَّى ُيستفاَد منها يف إعادة تصنيِعها 

ًة أخرى بكلفة أقلَّ . مرَّ
لقد صنعنا هذه العلبة ......... سنجمُع 
فيها ........ املستعملَة والدفاتَر القديمَة.

ماذا 
تفعالن 

ا أيُّ
الصغريان؟
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2
َأشطُب كلَّ اسٍم نكرٍة يف كلِّ مجلٍة ، ثمَّ ُأصنُِّف كلَّ اسٍم معرفٍة فيها حسَب نوِعه يف اجلدوِل عى 

نمِط املثاِل املحلوِل :

امُت يؤديَن واجَبهنَّ بإخالٍص. -1 هؤالِء املعلِّ

ضا حلادٍث. -2 مجاٌل وهشاٌم ها اللذان تعرَّ

-3 نحُن جنوٌد ساهنا يف بناِء الوطِن.

موا ملسابقِة اخلطِّ متميِّزون. -4 التَّالميُذ الذين تقدَّ

-5 تلك هي الفتاُة التي أعطِت الفقرَي ماال.

يدلِة. بِّ والصَّ ازيُّ هو عاِلٌ برَع يف علِم الطِّ -6 الرَّ

االســم
املوصول ف العـلـم املـعـرَّ

بــ)ال(
ف املـعـرَّ
باإلضافة

اســم
اإلشارة

الضمـيــر

متـصـل منفـصـل
نـون النسـوة
هـاء الغائـب

--هؤالءواجبهناملعّلامت 1

2

6
5

4

3

-
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3
ِة  انيِة رقَم الَعلِم املناسِب يف القائمِة األوىل ، ثمَّ َأتثبَُّت من صحَّ ُأعطي كلَّ معلومٍة يف القائمِة الثَّ

ِع مساِر الَعلِم : احللِّ عن طريِق تتبُّ

)2(

سميَّة ريض اهلل عنها 

اخلـوارزمي

نجــــران

زينب بنت جحش 
ريض اهلل عنها

احلسي بن سينا

القطيــف

فروِع  مجيِع  يف  برَع  املسلمي،  علاِء  مشاهرِي  من 
بِّ والفلسفِة. املعرفِة؛ لكنَّه متيََّز يف حقي الطِّ

ِة، وكانت من أهمِّ  بيعيَّ ٌة، اشتهرت بعيوهِنا الطَّ منطقٌة زراعيَّ
ِة قلعُة )تاروَت(. موانِِئ منطقِة اخلليِج، ومن معاملِها األثريَّ

بأمِّ  ـُب  وُتلقَّ ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  سوِل  الرَّ زوجاِت  مـن 
املساكِي.

أطالل  ِة  األثريَّ معاملِها  ومن  رشورُة،  حمافظاِتا  من 
)األخدود( التي ورد ذكُرها يف القرآِن الكريِم.

ُل شهيدٍة يف  ِر بِن يارس ريَض اهلُل عنها، وأوَّ ُأمُّ عاَّ
اإلسالِم.

ياضيَّاِت واجلغرافيا  عامِلٌ عريبٌّ مسلٌم، نبَغ يف علِم الرِّ
والفلك.

6

5

4

3

2

1
)1(
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4
هُلا إىل معارَف عن طريِق اإلضـافِة عى نمِط املثاِل املحلوِل : فيا يأيت أساٌء نكرات ، ُأحوِّ

حقـائـُب راشـٍد.

فـِر. حقـائـُب السَّ

حقـائِبـي.

حـقـائـب

قــلـــم 

 

ت  مـحـالَّ

 

ُغــرفــة

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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5
فًة بـ)ال(،  َأجعُل كلَّ نكرٍة ممَّا يأيت معـرفًة يف مجَلتِي مفيدَتِي بحيث تكوُن يف اجلملِة األوىل معرَّ

فًة باإلضافِة. انيِة معـرَّ ويف الثَّ

غصن 
أزهار

...................................................  -  1

...................................................  -  1
.....................................................  - 2
.....................................................  - 2

6

فًة باإلضافِة ، ثمَّ أضُع كال منها يف مجلٍة مفيدٍة عى نمِط املثاِل املحلوِل : ُن ممَّا يأيت أساًء معرَّ ُأكوِّ

القواعـدنصـرة

السياراتاألسـد

سالمـةاملظلومي

معلمةموقـف

زئـيـرالعيني

جيـُب علينـا نصـرُة املظلومـني.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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7
والِب : ائِر املوجودِة يف الدُّ َب ( حسَب الضَّ ُأكمُل تصيَف الفعِل ) اِْقرَتَ

8
َأمأُل الفـراَغ با يناسُب عى نمِط اجلملِة األوىل :

- هـذا هـَو الذي أعـدَّ برنـامَج احلفـِل.

ا برنـامَج احلفـل. - .................. هـام ................... أعـدَّ

- هؤالِء .................     .................     .................     .................     .................

- .................     .................  الـاليت .................     .................     .................

- هــذِه .................     .................     .................     .................     .................

تـا ...................     .................. - ...................     ...................  اللـتـان أعـدَّ

هن : اقرتبن

هم :

مها :
ي :

ه

هو :

ن :
أنت

أنَتَ :

 : اقرتبتا
أنتا

اقرتبُتأنتم :

ن :
نح

أنِت :

اقرتب

أنا :
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9

أ - َأقرُأ النَّـصَّ السابَق ، ثمَّ ُأجيُب :

س - ما هو منهاُج املسلِم ؟ وبِمن هيتدي ؟

س - وصَف الشاعُر املسلَم يف البيِت الثالِث بصفَتني ، فام ها ؟

ب - َأستخرُج من النَّـصِّ املعارَف اآلتيَة :

ًفا باإلضافة        ًفا بـ)ال(   -   معرَّ         علاًم            -   ضمرًيا منفصال  -      معـرَّ

.........................          .........................          ........................          ........................

) أنــا  درٌع  لوطـنـي  (

هـَو  ..............................     ...............................

أنتمـا ..............................     ..............................

............................     ............................ لوطنِهم.

نحُن ..............................     ..............................

ريبِّ ــوى  ـــ س أخــشـــــى  وال 

احُلــبِّ ســـــوى  ــاِس   ــنَّ ــل ل
احلرِب يف  الغاِب  ليُث   ، ب 
ـعِب الشَّ ــى  مِح حــامــي  ــا  أن
اهللِ كــتـــــاُب  ومــنـــــهــاجــي  
اهلل ــوُل  ـــ ـــ ــــــــُدنــا رس حمــمَّ

أرجـو ال   ... ــْســلــُم  امُل ــا  أن
محُل أ ال   . . . لقلِب  ا سليُم 
ا ملحر ا يف  ــِع  مـــ ــدَّ ل ا يـُر  غز
ين طــا و أل ٌع  ر د ــا  ـــ ـــ ن أ
ي ر ستـو د  . . . ملسلُم  ا ــا  ن أ
ي د هلــا ا يب  ر د ــُد  ـــ ئ ــا ق و

* للشيخ يوسف القرضاوي.

أنـا المســلُم*
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ـابقِة. ابقَة عى نمِط العبارِة السَّ ج - ُأكمُل الفراغاِت السَّ

          ) هذا املسلُم الذي تـأّدَب بأخـالِق اإلسـالِم (.

ابقِة إىل املفـردِة ، ثمَّ املثنى واجلمـِع بنوعيها مع تغيرِي ما يلزُم تغيـريه. د - ُأشـرُي بالعبارِة السَّ

للمفـردة         : ..................................................................................................................... 

للمثنى املذكر  : ..................................................................................................................... 

للمثنى املؤنث : ..................................................................................................................... 

جلمع املذكـر   : ..................................................................................................................... 

جلمع املؤنـث : ..................................................................................................................... 

  هـ - ُأعرُب ما حتتـُه خـطٌّ :

-1 القرآن منـهاج املسلم.                 -2 اختذُت رسوَل اهلّلِ قدوًة يل.

-3 نحن مسلمون نحبُّ لغرِينا ما نحّبـه ألنفسـنا.
إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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ُل النَّكراِت التي حتتها خـطٌّ فيا يأيت إىل معـارَف حسَب املطلوب : ُأحوِّ

1

ْت أختي طعاًما. -1 َأعدَّ

-2 َنَضجْت ثامٌر يف حديقتِنا.

-3 َسافرُت إىل مدينة.

معّرف باإلضافة

..................................

..................................

..................................

معّرف بـ)ال(

..................................

..................................

..................................

2
ُ نوَع املعرفِة : نِة ، ثم ُأبيِّ ُز النَّكرَة من املعرفِة يف الكلاِت امللوَّ ُأميِّ

﴾  )إبراهيم 6(.                    -1 َقاَل تعاىل :﴿

﴾ )آل عمران 96(. -2 قَاَل تعاىل : ﴿

-3 قال رسـوُل اهللِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »من قـاتَل لتكوَن كلمُة اهللِ هي العليا فهو يف سبيِل اهلل« )2(.

َة ُثلوٌج كثيفٌة. ي هذِه القـمَّ -4 ُتغطِّ

ْمِت عليهن يف فناِء املدرسِة ؟ -5 َمْن هؤالء الاليت َسلَّ

اجعلني املدرسـُة  نا  )3(.أ عني متِـْل  ال  كأمٍّ   6-

)1( )بكة( من أساء مكة.           
)2( متفق عليه ، صحيح اجلامع ، برقم ) 6417 (.

)3( للشاعر أمحد شوقي .

أخترب معلومايت )أ(
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3
كِل : ُر كلَّ فراٍغ فيا يأيت بمضاٍف أو مضاٍف إليه مناسٍب مع ضبِطه بالشَّ ُأَعمِّ

-1 ذهبُت إىل  ..............................................  احليِّ .
-2 فصُل ..............................................  تتساقُط فيه أوراُق الشجِر .

-3 ما أعظَم االستشهاَد يف سبيِل ..............................................  

-4 َتلوُت ..............................................  الكهِف)1( يوَم اجلمعـِة .

ـِ ..............................................  املدرسـِة . -5 ال تعبْث ب

-6 ضوُء القمـِر خافٌت يف أواخِر ..............................................  .

ر التالميذ والتلميذاُت بحديث رسول اهللَّ ) يف فضل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة : )1( ُيذكَّ
        » من قرأ سورة )الكهف( يف يوم اجلمعة ؛ أضاء له من النور ما بي اجلمعتي « صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين برقم )736( ( .

  ....................    ....................    ................... .   ....................    .................... النكـرة

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................
املعرفـة

و

نوعـها

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................

  ....................    ....................    ................... .   ....................    ....................
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4

ُأعيُد كتابَة اجلملِة اآلتيِة مع مراعاِة ما يناسُب كلَّ ضمـرٍي :
َأنـا الَّذي َأحسنـُت اختيـاَر رفيـقي.

نحن   ......................................................................................
أنَت  ........................................................................................

ها  ........................................................................................

5

َأمأُل الفـراَغ بضمرٍي منفصـٍل أو متَّصـٍل مناسب :
-1 .......................   َتْلَتِزْمَن بأدِب احلواِر مَع اآلخريَن .

-2 اأَلَخَواِن اْلَتَحَقـ.......................   باملعهـِد املِهنيِّ .
-3 جتاوز .......................   عن هفـواِت صديقتِِك .

-4 .......................   ُتشاهدين برنامَج طبِق اليوِم .
ِة . مسـيَّ اقِة الشَّ -5 .......................   تساهاِن يف أبحاِث استغالِل الطَّ

اِت إىل حفِل التَّكـريِم . امُت استقبْلـ.......................   املدعوَّ -6 املعلِّ
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7

َغاِت اأَلجَنبِـيََّة ِم اللُّ َتَعلَّ

ٍة  ِم َلَغاِت اأُلَمِم اأُلخرى ... فإْن كاَن َبنْيَ امْلُْسِلِمنَي وَبنْيَ ُأمَّ ثُّ اإلسالُم َأْبَناَءُه عىل َتَعلُّ حَيُ

َعاٍت . وإْن  رَتَ َبٌة ، اْنَتَفُعوا  بام لدهْيا من ِصنـاَعٍة وِعْلٍم وخُمْ ِمَن اأُلَمِم ُمَسامَلٌَة َوَعْهٌد َوَعالَقٌة َطيِّ

ِة  َم ُلَغِة تِْلَك اأُلمَّ ٍة ِمَن اأُلَمـِم ُخُصوَمٌة َأْو َعـَداَوٌة َأْو ِخالٌف ، َفإِنَّ َتَعلُّ كاَن َبنْيَ امْلُْسِلِمنَي وَبنْيَ ُأمَّ

ِب َمْكِرِهْم َوأَذاُهم.  نُّ اِر َأْعَدائِِهْم َواحَلَذِر ِمْن َغْدِرِهْم َوجَتَ َيْنَفُع امْلُْسِلِمنَي يِف َمْعِرَفِة َأرْسَ

م ُلَغة اْلَيُهود  بِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص - َأَحَد َأْصحـابِِه َوُهَو َزْيُد بُن  َثابٍِت -  - َأْن َيَتَعلَّ َوَقْد َأَمَر النَّ

ُسوِل ما َكاَن َيِصُلُه ِمْن َرَسـائِِل اْلَيهوِد وَيْكُتُب َلُه ما كاَن ُيريُد إِْبالَغُه  ِقَراَءًة َوِكتاَبًة َحتَّى َيْقرَأ لِلرَّ

ِة الذي ُيْنَقـُل لُه وإَِلْيـه. ُسوُل - ملسو هيلع هللا ىلص - ُمْطَمئًِنا َواثًِقا ِمْن ِصحَّ هلم ، وبِذلَِك  يكوُن الرَّ

6
ُ عن بعِض  ابقَة، ثم ُأعربِّ ـورَة السَّ ـُل الصُّ َأتأمَّ
ما اشتملْت عليه بثـالِث مجٍل ، مع استخداِم 

اسِم اشارٍة خمتلٍف يف كلِّ مجلٍة.
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ـابقَةَ ، ثمَّ ُأجيُب : أ- َأقرُأ القطعَة السَّ

ِم لغاِت األمِم األخرى ؟ س- ملاذا حيثُّ اإلسالُم أبناَءه عىل تعلُّ

ِم لغـِة اليهوِد ؟ سوُل - ملسو هيلع هللا ىلص - بتعلُّ حايبُّ الذي أمَره الرَّ س- من هو الصَّ

ب- َأستخرُج مَن القطعِة ما يأيت :

-1 علـاًم .                                             ...................................

-2 معّرًفا بـ)ال( ، وآخَر معّرًفا باإلضافِة .............................  ، ............................. 
-3 اسـَم إشـارٍة .                          .........................................

-4 اسـاًم موصـواًل.                     .........................................
-5 ضمرًيا منفصاًل وآخَر متصاًل  ................................ ، ................................ 

انيَة يف مجلٍة مفيدٍة  ج- ُأدخُل النَّكرَة األوىل يف مجلٍة مفيـدٍة بعد تعريِفها بـ ) ال( ، وُأدِخُل النَّكرَة الثَّ
بعد تعريِفها باإلضافِة .

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

لـغــة      

صناعـة 
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 ُأعـرُب ما يأيت :

-1 نحن راضون بقضاء اهلل.

8

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

د- ُأعـرُب ما حتته خـطٌّ يف القطعِة .
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-2 َأخافني زئري األسـد.

-3 َأصغيُت إىل معلمتي.

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب : أ- أقرُأ القطعَة السَّ

ًة طويلًة نالحُظ أنَّ برشَتنا تصبُح سمراَء. ملاذا ؟ مِس مدَّ - إذا تعرْضنا للشَّ

ب- َأستخرُج من القطعِة ما يأيت :

-1 اسـاًم موصواًل.  ...............................................

ُ ما يدالِن عليه. -2 ضمرييِن منفصلنِي، وُأبنيِّ

 .........................    .........................                   .........................    .........................

-3 معّرًفا بـ)ال(.        ...............................................  

-4 معّرًفا بِاإلضافة.    ............................................... 

-5 اِسمّي إشارة، أحُدها للقريِب واآلخُر للبعيِد.

ـالٌت يف خلِق اهللَّ تأمُّ

ْل يف جسِم اإلنساِن يشاِهْد عجائب يف خلق اهلل، فنحُن إذا تعرْضنا للشمِس  مْن يتأمَّ
مدًة طويلًة نالحُظ أن برشَتنا تصبُح سمراَء وهلذا حكمٌة كربى؛ ألنَّ سامَر البرشِة حيدُث 
ِن ُحَبْيَباٍت قامِتَِة اللوِن يف خاليا البرشِة حلاميِة اجلسِم مْن أشعِة الشمِس الزائدِة  نتيجَة تكوُّ
التي ُتَؤثُِّر عىل اجلسِم تأثرًيا ضاًرا. لذا  فإنَّ البرشَة السمراَء يف املناطِق احلارِة ما هي إال 
ُل  ا يف املناطِق الباردِة  حيُث ال ُتشكِّ وسيلٌة حلاميِة اجلسِم من هذه اإلشعاعاِت الضاّرِة، أمَّ
َبْيَباِت امللّونِة  فتصبُح  ُد اإلنساَن  فإنَّ البرشَة ختلو تقريًبا من هذه احْلُ أشعُة الشمِس خطًرا هيدِّ
ده بِتلَك القدرِة  ا إذ إنَّ اخلالَق هو الذي زوَّ البرشُة بيضاَء، وحيدُث ذلك يف اجلسم تِلقائيًّ

ُده. ِف والتي من شأِنا أْن حتمَيه من األخطاِر التي هتدِّ عىل التكيُّ

أخترب معلومايت )ب(
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للقريب  :  .......................................      ،      للبعيد :  .......................................

ٍن : ج- َأكتُب املحلَّ اإلعرايبَّ حتَت كلِّ ضمـرٍي متَّصٍل ملوَّ

مِس؛ نالحُظ أنَّ برشتنا تصبُح سمراَء. ضنا للشَّ -1 إذا تعرَّ

 ................................                     ................................          

ـِف من شأنِها محايَتـُه. َده بقدرٍة عىل التكـيُّ -2 خلَق اهلُل اإلنساَن وزوَّ

 ................................                     ................................          

مرِي املناسِب : ُر الفراَغ يف اجلمِل اآلتيِة بالضَّ د- ُأعمِّ

ُل يف خلِق اهللِ فيزيُد إيامُنا . -1 .....................  تتأمَّ

الِن يف خلِق اهللِ فيزيُد إيامُنام. -2 .....................  تتأمَّ

ْلَن يف خلِق اهللِ فيزيُد إيامُنن. -3 .....................  يتأمَّ

هـ- ُأعرُب ما حتَتُه خـطٌّ يف القطعِة.

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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1
حيحَة مِمَّا بَي القوسـِي : َأختاُر اإلجـابَة الصَّ

-1 بحثُت يف املعجِم عن معاين ................ الكلامِت.          ) هاتان - هذه - هؤالء (
-2 هْل َأحضُتم ................ ؟                                               ) كتَبك - كتَبكام - كتَبكم (

ُم اإلسالُم حياَة ................                                                              ) املسلمون- املسلمني- املسلامن ( -3 ينظِّ
-4 حفظُت القصيدَة ................ أعجبْتني.                          )التي - الاليت - الذي (

أخترب معلومايت )ج(

2
َأمأُل كلَّ فراٍغ بحسِب ما بَي القوسي :

-1 .....................   نحرتُم آراَء اآلخرين.                              ) ضمري منفصل ( 

-2 اِحفْظ مجيَل ....................   أحسُنوا إليَك .                     ) اسم موصول ( 

ُة.                                      ) اسم إشارة للبعيد (  -3 أعجبتني ....................   القصَّ

ٌة .                                     ) عـلم (  -4 ....................   مدينـٌة سعـوديَّ

بيُب نبَض ...................  .                                  ) مضاف إليه مضبوط بالشكل ( -5 جيسُّ الطَّ

3
ُق ما بَي القـوسِي : ُأحقِّ

ُل النَّكرَة التي حتتها خطٌّ إىل معرفٍة (        -1 قرأُت كتاًبا .  .................... .                   )ُأحوِّ

-2 هاتاِن ....................   نشيطتان.                )َأضـُع مشاًرا إليه مناسـًبا( 
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-3 أحرتُم الفتياِت الاليت .....................       ) ُأكمُل اجلملَة بصلِة املوصوِل املناسبِة (         

جرة يانعٌة.       )َأستبدُل باالسَم الذي حتته خطٌّ ضمريًا متصاًل مناسًبا( جرُة مورقٌة وثامُر الشَّ -4 الشَّ

 ......................................................       

ابقَة مضاًفا يف مجلٍة مفيدٍة (. -5 ) أوراق (                                                  ) َأجعُل الكلمَة السَّ

......................................................       

4
ُ ما يلزُم تغيـرُيه : َأجعُل اسَم اإلشـارِة يف اجلملِة اآلتيِة للمثنى املذكِر، ثمَّ للجمع املذكِر، وُأغريِّ

ـديُق الَّذي حَض يف موعـِده. هذا هو الصَّ

  ...........................................................................................                               

  ...........................................................................................                               

5
ُأَمثِّـُل مِلا يأيت يف مجٍل مفيـدٍة :

-1 ضمرٍي منفصٍل خلطاِب مجاعِة الذكوِر 

  ..............................................................................................          

-2 ضمرٍي متصٍل يف حملِّ رفٍع.

  ..............................................................................................          

-3 ضمرٍي متصٍل يف حملِّ نصٍب.

  ..............................................................................................          

للجمع املذكـر :

للمثـنى املذكـر:
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6

ِخـْر ِمْثَل َأِخيـَك اِدَّ

َأْقَبـَل َحَسن عىَل أبيِه َغاِضًبا ، فقاَل لُه َأبوُه : َما الَِّذي ُيْغِضُبَك يا ُبَنيَّ ؟ قاَل َحَسٌن : 
َلَقد اْشرَتْيَت أَلِخي أْكَرم َقلاًم مَجياًل ، وَلْ َتْشرَتِ يِل قَلاًم ِمْثَلُه. قال َأُبوُه : 

لَقد   : أْكرُم  قاَل   . َلُه  اْشـرَتاُه   الَِّذي  َمن  لَِتْسَأْل أخاَك   . الَقَلَم  أْشـرَتِ ألِخيَك  َلْ  َأَنا 
ِخـُر ِمْن َمُصويِف الذي آخُذه ِمْنَك ُكلَّ  خْرهُتا ، فأنا َأدَّ اشرتْيُت القَلَم ِمْن ُنقوِدي التي ادَّ
خار ، وأنا أْشرَتِي هذا  ة االدِّ اَلتي هذه ، ولَقْد َشَعْرُت بَِلذَّ ِخـُره يف َحصَّ َيْوٍم ، َوأَضُع  ما َأدَّ

القَلَم ِمْن ُنقوِدي.
ِخـُر ِمْنُه ِمْثَل َأخيَك ،  قاَل الوالُِد : أْنَت  يا حَسُن  ُتْنِفـُق ُكلَّ مصوِفَك ، ولْيَتَك تدَّ

خـار . فقْد َعرْفَت ِمْنه ِقيَمـة االدِّ

ـابقَة ، ثمَّ ُأجيُب : أ- َأقرُأ القطعَة السَّ

-1 كيَف استطاَع أكرُم أن يشرتَي القلَم ؟

خَر من مصوِفك ؟ وملاذا ؟ -2 هل حتبُّ أن تدَّ

ب- َأستخرُج من القطعِة ما يأيت :

1 - علـاًم .                                                                 ........................

2 - اساًم معّرًفا بـ)ال( ، وآخَر معّرًفا باإلضافِة .    ........................  ،  ......................

-3 اسَم إشارٍة واساًم موصواًل.                 ......................  ،  ....................

-4 ضمرًيا منفصاًل، وآخَر متصاًل.             ......................  ،  ....................
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ج- ُأعرُب ما ُخطَّ باللوِن األزرِق .

إعـرابـــها الكلمـة

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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